
                         
 
 

 

EINDE WERKZAAMHEDEN N765 Kampen – Ramspol  
 
 
 

Beste bewoners van Kampereiland en directe omgeving, 
  
De werkzaamheden aan de Frieseweg (N765) zijn tot een einde gekomen en de rijbaan is afgelopen vrijdag 
weer opengesteld voor doorgaand verkeer. Afrondende werkzaamheden vinden nog plaats deze week. En wij 
zullen vanwege het uitharden van het beton en weersinvloeden na de winter nog een keer terugkomen, om de 
markering en rode coating op het fietspad aan te brengen. Hierover ontvangt u ter zijner tijd nog informatie. 
 
In de afgelopen maanden hebben wij u zo goed mogelijk willen informeren 
over de te verwachten werkzaamheden. Enerzijds om daarmee de hinder 
te beperken. In veel gevallen is dat gelukt, soms helaas niet. Anderzijds 
stond veiligheid van iedereen voorop en diende het werk ook binnen de 
afgesproken termijn te worden afgerond.  
 
Omdat Kampereiland een eiland is met slechts twee ontsluitingen, wisten 
wij dat het voorkomen van hinder niet haalbaar was. Wel het beperken 
daarvan. Dat kon erg vervelend zijn, omdat u extra reistijd had, of u diende 
om te rijden. De werkzaamheden dienden te worden uitgevoerd aan het 
einde van het watersportseizoen, bij de start van het schoolseizoen en in 
een tijd waar de agrariërs druk waren met de oogst. Dit maakte het een 
behoorlijke uitdaging. Er heeft veel afstemming plaatsgevonden tussen de 
Twentse Weg- en Waterbouw en de agrariërs, loonwerkers, 
vervoersbedrijven, bewoners, scholen, weggebruikers en vele anderen. 
  
We willen u in ieder geval enorm bedanken voor uw begrip. Ook u heeft ons erg geholpen door veelvuldig 
berichten te delen over onze wegwerkzaamheden en de geldende omleidingen.  

 

Lang niet alle werkzaamheden zijn even zichtbaar. Zo hebben we een otterpassage aangelegd onder bij de sluis 
Ganzendiep en is er een proefvak met duurzaam asfalt gelegd tussen de afslag Middendijk en Noorderrandweg. 
Het asfalt is duurzaam, omdat het fossiele bestanddeel van asfalt, bitumen, is vervangen door lignine. Lignine is 
een natuurlijk bindmiddel, dat wordt gewonnen uit bomen en planten.  
 
De leerlingen van de Ds. Joh. van de Wendeschool hebben les gekregen over de Dode Hoek bij grote 
voertuigen. Met het lesprogramma ‘Veilig op Weg’ leerden de kinderen wat je het beste kunt doen als je een 
vrachtauto, bus of landbouwvoertuig op straat tegenkomt en hoe je goed zichtbaar kunt zijn. 
 
Daarnaast hebben we langs het gehele tracé van de Frieseweg, de bermen voorzien van bloemrijk grasmengsel, 
waarvan u hopelijk kunt genieten volgend voorjaar. Dit versterkt de biodiversiteit van flora en fauna.  
 
Tot slot nog de veiligheid; we hebben geen ongevallen gehad maar wel enkele veiligheidsincidenten. Doordat u 
zich aan de verkeersmaatregelen heeft gehouden en aanwijzingen van verkeerregelaars heeft opgevolgd is 
daarmee de veiligheid van de uzelf, schoolgaande kinderen, de overige weggebruikers en onze medewerkers 
geborgd. Bedankt daarvoor! 
  
We hopen dat u nog jaren plezier zult beleven aan de opgeknapte Frieseweg. Het gaat u allen goed en blijf 
gezond! 
  
Groet namens het gehele team van TWW en de provincie Overijssel. 

 

Ruben Nijlant 
Omgevingsmanager 
  
 


