
                         
 
 

 
 

Informatie bestemmingsverkeer Kampereiland 
 

BEREIKBAARHEID 

Vanaf maandag 14 september tot en met zondag 6 november 2020 is de N765 afgesloten voor 

doorgaand verkeer. De omleidingsroute voor doorgaand verkeer gaat over de N50. De 

omleidingsroute wordt met borden aangegeven.  

 

BEWONERS EN BEDRIJVEN KAMPEREILAND 

Tijdens de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan blijft het fietspad beschikbaar voor 

bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen. Het (brom)fietsverkeer wordt te allen tijde gescheiden 

van het gemotoriseerd verkeer. Tevens zorgen we dat aanwonenden en aangrenzende bedrijven zo 

goed mogelijk bereikbaar blijven. 

 

Route gemotoriseerd bestemmingsverkeer Frieseweg (N765) en Kampereiland 

 
  

 

 

Toegang met een groen en oranje pasje 
Toegang met een groen pasje 

 Toegang met een oranje pasje 
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BEREIKBAARHEID FIETSERS 

 
Toegankelijkheid (brom)fiets Ganzendiepsluis 
Naar aanleiding van de inloopavond en diverse tellingen zijn wij te weten gekomen, dat er veel meer 
(bak)fiets- en scooterverkeer de Ganzendiepsluis passeren, dan vooraf berekend. Mede door deze 
constateringen en de RIVM maatregelen (in het kader van COVID19) zijn wij tot de beslissing gekomen, 
dat de inzet van de fietstaxi komt te vervallen.  
Wij zullen extra verkeersregelaars inzetten om (brom)fietsverkeer te scheiden van het gemotoriseerd 
verkeer. Het wegvak wordt telkens tijdelijk vrij gemaakt van gemotoriseerd verkeer, zodat de 
(brom)fietsers veilig begeleid worden over de Ganzendiepsluis. De oversteek van de Ganzendiepsluis 
worden begeleidt door middel van een auto. Houd rekening met extra reistijd. 
 
Omleiding fietsers N765 Frieseweg

 
 
* Tijdens de werkzaamheden overdag aan de Ganzendiepsluis zullen extra verkeersregelaars ingezet 
worden om (brom)fietsverkeer te scheiden van het gemotoriseerd verkeer. Het wegvak wordt telkens 
tijdelijk vrij gemaakt van gemotoriseerd verkeer, zodat de (brom)fietsers veilig begeleid worden over 
de Ganzendiepsluis. De oversteek van de Ganzendiepsluis worden begeleidt door middel van een auto. 
Houd rekening met extra reistijd. 
 
  

Fietsverkeer 
gescheiden 

 Fietsomleiding 
 



                         
 
 

 
Fietsroutekaart basisschool, kerk en ontmoetingscentrum ‘Ons Erf’ en noordzijde Kampereiland 
(van 14 september t/m 6 november) 
 
FIETSVERKEER 

 
 
* Tijdens de werkzaamheden overdag aan de Ganzendiepsluis zullen extra verkeersregelaars ingezet 
worden om (brom)fietsverkeer te scheiden van het gemotoriseerd verkeer. Het wegvak wordt telkens 
tijdelijk vrij gemaakt van gemotoriseerd verkeer, zodat de (brom)fietsers veilig begeleid worden over 
de Ganzendiepsluis. De oversteek van de Ganzendiepsluis worden begeleidt door middel van een auto. 
Houd rekening met extra reistijd. 
 
 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING 

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

Fietsverkeer 
gescheiden 


