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Werkzaamheden
N331 Kuinderweg
Van 15 juni tot en met 10 juli 2020

In de periode van 15 juni tot en met 10 juli wordt er onderhoud gepleegd aan de rotonde 
Kuinderweg-Dukaat, rotonde Kuinderweg-Marknesserweg/Ecopark en het deel Kuinderweg 
tussen beide rotondes. Het asfalt wordt vervangen. De werkzaamheden leveren overlast op 
voor het wegverkeer. 

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden verbetert de Provincie 
Flevoland de weg en rotondes. Het asfalt van de 
weg en beide rotondes is versleten en toe aan 
vervanging. 

Traject
De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de 
rijbanen van de rotondes Kuinderweg met Dukaat 
en Kuinderweg met Marknesserweg-Ecopark en 
de rijbaan van de Kuinderweg tussen de beide 
rotondes.



Planning & fasering

De start van het werk is voorzien op 15 juni 2020 en is naar verwachting op 10 juli 2020 afgerond. 
Het hele traject zal in vier verschillende, deels overlappende, fases uitgevoerd worden.

Fase 0
Traject: aan de rotonde Kuinderweg-
Dukaat wordt een vierde poot aange-
bracht voor de ontsluiting van het 
bedrijventerrein. Hiervoor is geen 
omleiding of afzetting nodig en er 
wordt geen verkeers hinder verwacht. 
Fietsers worden ter plaatse langs het 
werk geleid.
Periode: maandag 15 juni t/m vrijdag 
3 juli 2020 (3 weken)

Fase 1
Traject: rotonde Kuinderweg-Mark-
nesserweg/Ecopark, inclusief deel 

Mark nesser weg tussen Kuinderweg 
en Lindeweg. In deze fase pakken we 
alleen de rotonde aan. Het gedeelte 
tussen de Kuinderweg en de Lindeweg 
is hierdoor wel afgesloten maar er 
wordt niet aan gewerkt. 
Periode: vrijdag 26 juni t/m zondag 
28 juni 2020 (3 dagen).

Fase 2
Traject: (deel) Kuinderweg voor en tussen 
rotonde Kuinderweg-Dukaat en rotonde 
Kuinderweg-Marknesserweg/Ecopark.
Periode: maandag 29 juni t/m vrijdag 
10 juli 2020 (2 weken).

Fase 3
Traject: rotonde Kuinderweg-Dukaat 
(onderdeel van fase 2).
Periode: vrijdag 3 juli t/m zondag 5 juli 
2020 (3 dagen).

Omleidingsroutes

WEGVERKEER EN (BROM)FIETSERS
Afhankelijk van de fase, is een deel van 
de Kuinderweg en van de Marknesser-
weg tijdens de werkzaamheden dicht 
voor het verkeer. 

Fase 1
De rotonde Kuinderweg-Marknesser-
weg/Ecopark is afgesloten. Doorgaand 
verkeer wordt vanaf de Lindeweg 
omgeleid via de parallelweg langs de 
Marknesserweg. 
Het doorgaande verkeer wordt vanaf 
de Lindeweg omgeleid via de parallel-
weg langs de Marknesserweg, langs de 
rotonde Kuinderweg-Marknesserweg/
Ecopark en over de Kuinderweg. Bij de 
rotonde Kuinderweg-Dukaat volgt de 
omleiding Dukaat, Ecu tot aan de ro-
tonde Marknesserweg en een deel van 
de Marknesserweg.

Fase 1



Fase 2
Het gedeelte Kuinderweg tussen de 
beide rotondes is afgesloten. 
Het doorgaande verkeer wordt vanaf 
de rotonde Kuinderweg-Dukaat om-
geleid via Dukaat, Ecu en de rotonde 
Marknesserweg tot de rotonde Kuin-
derweg-Marknesserweg/Ecopark.

Fase 2

Fase 3
Deze fase valt binnen fase 2. De roton-
de Kuinderweg-Dukaat is tijdens het 
weekend van 3 juli t/m 5 juli 2020 ook 
afgesloten. De omleidingsroute op dit 
kaartje is alleen tijdens dit weekend 
van toepassing.

Fase 3



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. Hier 
zijn geen kosten aan verbonden. 
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