
                         
 
 

 
Kampen, vrijdag 18 september 2020 

 

Werkzaamheden Frieseweg N765 Kampereiland 
Hoofdrijbaan deel Nesweg t/m Noorderrandweg (24 sept t/m 6 nov) 

 

VEILIGHEID  

 

De werkzaamheden aan de Frieseweg (N765) zijn in volle gang. Om de veiligheid te kunnen 
blijven borgen voor u als weggebruiker, de fietsers, waaronder schoolgaande kinderen en 
onze medewerkers, hebben wij extra verkeersregelaars ingezet. We hebben u ook nodig, voor 
de veiligheid voor uzelf en onze medewerkers. Gelukkig houden de meeste mensen zich aan 
de geldende snelheid van 30 km/uur, bedankt daarvoor! 
 
In de avonduren en dit weekend vinden er geen werkzaamheden plaats. Aan weerszijden van 
het werkvak zullen onze verkeersregelaars ingezet worden, zowel ’s avonds als ’s nachts. Voor 
uw en onze veiligheid vragen we u, houd u aan de snelheid van 30km/uur.  
 
Samen zorgen we voor veiligheid en voorkomen we ongelukken.  
 
Bedankt voor uw begrip, geduld en medewerking. 

  

  



                         
 
 

 

BEREIKBAARHEID GEMOTORISEERD BESTEMMINGSVERKEER 

Vanaf donderdag 24 september tot en met zondag 6 november 2020 is de Frieseweg (N765) 

afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.  

 
Alleen de direct aanliggende percelen aan de Frieseweg* hebben doorgang op vertoon van de 
groene pas. Er zullen bij de Nesweg en Noorderrandweg verkeersregelaars worden ingezet.  De 
omleidingsroute voor doorgaand verkeer gaat over de N50. De omleidingsroute wordt met 
borden aangegeven.  

 

Route gemotoriseerd bestemmingsverkeer Frieseweg (N765) en Kampereiland 

24 SEPT T/M 6 NOV  

 

 

BEWONERS EN BEDRIJVEN KAMPEREILAND 

Bestemmingsverkeer voor Kampereiland blijft bereikbaar door gebruik te maken van de 

Nesweg, de Pijperstaart, de Noorderrandweg of de Rechterveldweg. Het (brom)fietsverkeer 

wordt te allen tijde gescheiden van het gemotoriseerd verkeer.  

 
*Het verkeer met bestemming Frieseweg 19-21-23-25-27-29 zijn bereikbaar via de afgesloten 
Frieseweg, wanneer wordt aangegeven aan de verkeersregelaars, dat ze daar dienen te zijn.  

 

 

NESWEG 

NOORDERRANDWEG 

PIJPERSTAART 

RECHTERVELDWEG 



                         
 
 

 

Bereikbaarheid fietsers 
Omleiding doorgaand fietsverkeer N765 Frieseweg 

 
 

  

 Fietsomleiding 
 



                         
 
 

 

 
Bestemmingsverkeer voor (brom)fietsers noordzijde Kampereiland  
(van 14 september t/m 6 november) 
FIETSVERKEER 

 

 
 

Heeft u vragen? 
Neem contact op met de omgevingsmanager: Ruben Nijland, m. 0636402348,  
e.omgeving-n765@tww.nl 

 
 

WU DANKEN U VOOR UW MEDEWERKING EN BEGRIP! 

Fietsroute vanaf IJsselmuiden/Kampen 
Fietsroute vanaf Ramspol (via 
rechterveldweg/Noorddiepweg/Kattewaardweg 
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