
                         
 
 

 
Beste boeren en landbouwers op Kampereiland, 
 
Van 14 september t/m 25 september is de brug van Kampen naar Kampereiland gesloten. 
Dit betekent dat ook het landbouwverkeer hinder gaat ondervinden. Dit is vervelend, maar helaas niet 
onoverkomelijk. 
 
Door via onderstaande afspraken te werken wordt de hinder voor een ieder tot een minimum 
beperkt. De doorgang gaat niet helemaal dicht. De afspraken houden in: 
  

1. Maandag 14-9 sluit de overgang om 06.30 uur. Tot die tijd kun je met alle voertuigen de 
overgang passeren. 

2. Tot 3 meter breed kunnen landbouwvoertuigen de overgang van 14-9 t/m 25-9 
altijd passeren. Dit gaat via het fietspad.  
Het verzoek is om transportbewegingen (aan- en afvoer van producten en grondstoffen van 
en naar Kampereiland) zo minimaal mogelijk te houden.  
Verkeersregelaars beheersen de verkeerstroom omdat het één richtingsverkeer is.  
Let op! Ben je breder als 3.00 meter? Dan kun je overdag de brug niet passeren! 

3. Vanaf woensdag 16-9 t/m woensdag 23-9 kan breed materiaal (breder dan 3 meter) de brug 
tussen 20.00 uur in de avond en 06.30 uur, de volgende ochtend, passeren.  
Wil je de overgang binnen dit tijdvenster passeren, meld dit bij Chiel Hamse (TWW). Hij 
zorgt dat de verkeersregelaars jou er door laten! 
Mobiel: 06 -  20497257 
E-mail: c.hamse@tww.nl 

4. Op zaterdag 12-9 en vanaf donderdag 17-9 kun je met breed materieel de brug 
ook overdag weer passeren. Echter alleen in overleg met Chiel Hamse (TWW). 

Kortom, er blijven mogelijkheden om de brug te passeren. Echter vragen we van alle kanten om wat 
inlevingsvermogen.  
Overdag wordt eerst de deklaag gesloopt, wordt reparaties uitgevoerd of wordt er nieuw asfalt 
gedraaid. Dan kun je simpelweg de brug hoofbaan niet passeren. 
  
De laatste opletpunten: 

1. Beperk zo veel mogelijk de transportbewegingen van- en naar het Kampereiland. 
2. Let op je snelheid en wees voorzichtig wanneer je de brug alsnog over moet.  

Wanneer er gevaarlijke situaties ontstaan die niet meer acceptabel zijn, sluit de 
opdrachtgever de overgang alsnog en zijn we aangewezen op omrijdroutes die oplopen tot 
+ 3 uur! 

  
Na 27 september is Kampereiland en het achterland bereikbaar vanaf Kampen via de 
Nesweg/Pijperstaart, vanaf de kant van Ens via de Noorderrandweg/Rechterveldweg. De totale 
werkzaamheden aan de Frieseweg duren t/m 6 november, deze zal dan afgesloten zijn voor 
doorgaand verkeer. 
 
De hierboven omschreven datums betreffen de voorlopige planning. Wanneer dit tussentijds wijzigt 
hoor je dit via mij. 
 
Heb jij vragen, kun je je niet vinden in het bovenstaande of heb je een speciaal verzoek? 
Bel mij dan: Ruben Nijland, m. 0636402348, e.omgeving-n765@tww.nl 

 
WU DANKEN U VOOR UW MEDEWERKING EN BEGRIP! 

mailto:e.omgeving-n765@tww.nl

