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Geachte DT-leden, 

 

Namens de Districtshoofden, SLU en het projectteam ON B Wegen informeer ik u 

graag over de werkzaamheden die Rijkswaterstaat deze zomer gaat uitvoeren in 

Oost-Nederland in het kader van Integraal Groot Onderhoud Wegen en de 

verwachte impact hiervan. 

 

Onder de naam ZAMEN zijn in 3 percelen (Noord, Oost en Zuid) de 

werkzaamheden voor groot onderhoud op de markt gezet.  

Deze zomer zal onder meer groot onderhoud uitgevoerd worden op: 

 

 

 A12/A50  tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting 

Utrecht; 

 N50 Hattemerbroek – Kampen (beide richtingen); 

 N36 (beide richtingen). 

 

 
 
Deze zomer ernstige verkeershinder in Oost-Nederland 
 
Komende zomer vinden er in Oost-Nederland omvangrijke wegwerkzaamheden 

plaats in het kader van groot onderhoud. 

Er wordt gewerkt aan de A12/A50, de N50, de N36 en de A28. Deze 

werkzaamheden worden (grotendeels) tijdens de zomervakantie uitgevoerd. In 

het najaar (september/oktober) worden werkzaamheden uitgevoerd aan de A1, 

de A15 en de A18.  

Als gevolg van deze werkzaamheden wordt ernstige verkeershinder verwacht. 

 

In onderstaand schema (volgende pagina) is het overzicht weergegeven van de 

trajecten, de werkwijze en de uitvoeringsperiode. 
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wegvak werkwijze periode 

A12/A50 HRL  

Waterberg-Grijsoord in 

de richting Utrecht 

Volledige afsluiting HRL 

tussen Waterberg en 

Grijsoord in de richting 

Utrecht 

vrijdag 27 juli 21 uur tot 

maandag 6 augustus 

N50 HRL + HRR 

Hattemerbroek t/m 

Kampen  

(hmp. 239,000 – 251,500) 

Volledige afsluiting beide 

richtingen 

 

Fase 1: Hattemerbroek – 

Kampen Zuid 

Fase 2: Kampen Zuid – 

Kampen 

 

Fase 1: vrijdag 27 juli tot 

vrijdag 10 augustus 22 uur 

Fase 2: Van vrijdag 10 

augustus 22 uur tot 

maandag 13 augustus 5 uur 

(reserveweek maandag 13 

augustus t/m maandag 20 

augustus 5 uur)  

N36  

HRL/HRR hmp. 11.77 -25.62 

N36  

HRL/HRR hmp. 6.32 -9.28 

 

Incl. Meer Veilig 3 

maatregelen: 

 Spoorviaduct Almelo-

Wierden 

 Aansluiting Hazepad/ 

Smokkelpad  

 Aansluiting Beerzerveld 

Volledige afsluiting beide 

richtingen in 3 fases van elk 

3 weken 

 

Fase 1: de N36 richting 

N341 – Vriezenveen  

Fase 2: de N36 van Almelo 

Noord tot Wierden Noord  

Fase 3: de N36 tussen 

Mariënberg – N341 

(Westerhaar)  

maandag 2 juli 5 uur tot 

maandag 3 september 6 uur 

Fase 1: van maandag 2 juli 

5 uur tot maandag 23 juli 6 

uur  

Fase 2: van maandag 23 juli 

5 uur tot maandag 13 

augustus 6 uur  

Fase 3: van maandag 13 

augustus 5 uur tot 3 

september 6  uur 

A28 Tussen aansluiting 

Zwolle zuid (18) en 

Zwolle-Centrum (19)  

ter hoogte van kunstwerk 

Zwartewaterbrug en 

kunstwerk Rieteweg (HRL + 

HRR hmp 91.48 – 94.38) 

Weekendwerkzaamheden in 

3-0 verkeerssysteem met 

doorsteken. 

In 2 weekenden: 

1: vrijdag 24 augustus tot 

maandag 27 augustus 

2: vrijdag 31 augustus tot 

maandag 3 september 

 

A1 HRR Kootwijk tot 

Hoenderloo  

(hmp. 71.850 – 76.000) 

Verkeerssysteem 4-0 

gedurende 1 week op de 

HRL in de richting Apeldoorn 

(in beide richtingen 2 

rijstroken beschikbaar met 

beperkte snelheid, 70 km/u) 

Maandag 10 september 6 

uur tot vrijdag 14 september 

21 uu  

(reserveweekend zaterdag 

15 september tot zondag 16 

september 23.59 u)  

A15 Deil- Meteren  

(HRR 116.430-118.500) 

A15 Tiel West – Tiel  

(HRR 127.700 - 130.600) 

A15 Ochten-Echteld 

(HRL 137.750 – 141.100) 

Afsluiting weekendnachten  

 

Afsluiting weekendnachten 

najaar 2018 (datum nog te 

bepalen in periode 

september / oktober / 

november 2018) 

A18 HRL tussen de N18 

en Wehl in de richting 

Arnhem/Zevenaar 

(hmp 196.925 - 206.950) 

Volledige weekend- 

afsluitingen op HRL  

Fase 1: Afsluiting van de 

A18 HRL tussen de N18 en 

Doetinchem Oost (4) 

Fase 2: Afsluiting van de 

A18 HRL tussen Doetinchem 

(4) en Wehl (2)  

Fase 1: 

Weekend 1: van 28 

september 19 uur tot 1 

oktober 6 uur; 

Weekend 2: van 5 oktober 

19 uur tot 8 oktober 6 uur; 

Fase 2: 

Weekend 1: van 19 oktober 

19 uur tot 22 oktober 06 uur 
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Deze uitvoeringsperioden zijn in samenspraak met de regiopartners tot stand 

gekomen. Desondanks zal er hinder zijn voor de weggebruikers en in sommige 

gevallen ook voor omwonenden, denk hierbij aan sluipverkeer. 

 

Voorliggend memo beschrijft welke maatregelen worden genomen om de hinder 

zoveel mogelijk te beperken, welke communicatiemiddelen ingezet worden en hoe 

te handelen wanneer er onverwachte situaties optreden.  

 

Afstemming met de regio 

In 2016/2017 vond de contractvoorbereiding plaats. Hierbij zijn ook 

verkeersonderzoeken uitgevoerd en mogelijke uitvoeringsscenario’s onderzocht. 

Deze zijn getoetst bij de markt (door middel van marktconsultatie) en voorgelegd 

aan de regiopartners tijdens de GGB-trajecten (Gebieds Gericht Benutten). 

Daarnaast zijn in de GGB-trajecten eisen en wensen vanuit de regionale 

stakeholders opgehaald en waar mogelijk vertaald in het contract.  

 

De gekozen scenario’s – gedragen door de regio -  betreffen voor genoemde  

trajecten het uitvoeren van groot onderhoud in een volledige afsluiting, dus korte 

en hevige hinder in combinatie met een intensief communicatietraject en het 

actief inzetten van verkeersmanagement . Voor genoemde periodes zijn, met 

uitzondering van A1 en A15 reeds SLOTs afgegeven. De definitieve periodes voor 

A1 en A15 zullen komende weken bekend worden waarna de SLOTs zullen volgen.  
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Minder Hinder opgave aannemers 

In het Handboek Minder Hinder is uitgewerkt hoe RWS om gaat met hinder als 

gevolg van werkzaamheden. Minder Hinder mag geld kosten. Het vereist 

bovendien specifiek gedrag van RWS-ers. Én het is noodzakelijk om Minder Hinder 

als element op te nemen in het contract met de aannemer. 

 

Voorbeelden van contractvoorwaarden met betrekking tot minder hinder zijn: 

Standby hebben staan van een berger zodat in het geval van een calamiteit op 

een omleidingsroute deze snel opgelost kan worden. Een ander voorbeeld is de 

flexibele inzet van verkeersbegeleiders wanneer te veel verkeer voor een 

ongewenste (sluip)route kiest. Nog een voorbeeld is de inzet van (digitale) 

tekstkarren waardoor weggebruikers beter geïnformeerd zijn en zodoende zelf 

kunnen kiezen voor een alternatieve route.  

 

Daarnaast zijn er in de aanbiedingen in het kader van de EMVI beloften gedaan 

door de aannemers. Een voorbeeld hiervan is de inzet van Flitsmeister. De 

gebruiker van deze App ontvangt een week vooraf een melding op zijn telefoon 

dat betreffend wegvak gedurende een bepaalde periode afgesloten is. 

 

Minder Hinder opgave Rijkswaterstaat 

De afsluitingen van de A12, de N50 en de N36 zullen zeer veel hinder met zich 

meebrengen. Om als RWS zelf ook bij te dragen aan het beperken van de hinder 

zal Rijkswaterstaat extra middelen inzetten.  

 

Voor de A12 zijn hier reeds middelen voor vrijgemaakt. Zo wordt fors ingezet op 

publiekscommunicatie. Regelmatig worden nieuwsbrieven gestuurd naar grote 

groepen stakeholders (waarin hen wordt gevraagd rekening te houden met de 

werkzaamheden, verminderde bereikbaarheid en zo nodig en mogelijk 

maatregelen te nemen (planningen aanpassen) en bezoekers, werknemers, 

leveranciers en klanten te informeren via hun eigen kanalen). Twee weken voor 

de start van het werk (als de borden buiten komen) vindt een persbijeenkomst 

plaats. Ook vinden gesprekken plaats met onder meer de ANWB (en via deze 

organisatie met de ADAC in Duitsland) en in Nord Rhein Westfalen met de  

Strassen NRW. Voor wat betreft de A12 worden stakeholders zoals attractieparken 

op maat voorzien van factsheets waarop informatie over het werk en 

omleidingsroutes aangegeven zijn. Het (internationale) beroepsgoederenvervoer 

wordt via belangenorganisaties als EVO en TLN op de hoogte gebracht en op 

verzorgingsplaatsen worden posters opgehangen en flyers (beide in meerdere 

talen) neergelegd die de werkzaamheden aankondigen. 
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Inspelen op onvoorziene omstandigheden      

In aanloop naar en tijdens de werkzaamheden komt het zogenaamde 

Operationeel Team (OT) regelmatig bijeen en op ad-hoc basis wanneer nodig.  

Het OT bestaat uit vertegenwoordigers van OG en ON (omgevingsmanagers) en 

verkeerskundigen van wegbeheerders en de verkeerscentrale. Het OT grijpt in 

wanneer ongewenste situaties optreden en kan besluiten nemen zoals het 

inzetten van extra verkeersbegeleiders. Het OT en zeker de omgevingsmanagers 

van OG en ON staan gedurende de afsluiting 24/7 standby en met de afdeling 

communicatie van Oost Nederland zijn intensieve lijnen.  

Beslissingen met grote verkeerskundige gevolgen worden uiteraard alleen met 

expliciete toestemming van de verkeerscentrale genomen.  

 

Communicatieboodschap 

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en de inzet van allerlei maatregelen zal er 

hinder ontstaan. Hierover zullen vragen gesteld worden.  

Voor elk traject wordt een Q&A opgesteld waarin antwoord gegeven wordt op de 

meest gestelde vragen. De pers wordt in alle gevallen doorverwezen naar de 

afdeling Persvoorlichting van RWS.  

 

Daarnaast zult ook u, op onverwachte momenten, vanuit uw contacten vragen 

kunnen krijgen over de werkzaamheden. Daarom hierbij de algemene boodschap: 

 

Groot Onderhoud is noodzakelijk. Hiermee zorgt Rijkswaterstaat ervoor 

dat het verkeer vlot en veilig kan blijven rijden. Kortdurend ernstige 

hinder om langdurige hinder te voorkomen.  

De uitvoeringsperiode is bepaald in nauwe afstemming met de regionale 

partners. Zo is de hinder hevig en de periode korter. 

 

In de voorbereiding zijn meerdere uitvoeringsvarianten onderzocht. Uiteindelijk 

bleek de variant met een volledige afsluiting in één aangesloten periode de minste 

verkeershinder op te leveren. Voor de werkzaamheden op de A1 en A28 is in 

overleg met de regiopartners gekozen voor een verkeerssysteem met 

snelheidsbeperking gedurende korte periode (minder dan één week). 

 

Voordeel van de gekozen variant is dat de hinder beperkt blijft tot een korte 

periode. Om de invloed van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken is 

gekozen om de werkzaamheden in de rustigste periode van het jaar uit te voeren 

(A12/A50, N50 en N36). 

 

Met vriendelijke groet, mede namens: 

 

Hans Schalkwijk – Projectmanager ON B Wegen 

Michel Jansen – Adviseur OG/ON SLU 

Margo de Wolf – Districtshoofd ONN namens de Districtshoofden 

 

 

 

 

Mariska Meijer 

Omgevingsmanager ON B Wegen 


