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GROOT ONDERHOUD N319 RUURLO-GROENLO 
WAT GEBEURT ER? 
In opdracht van Provincie Gelderland voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden uit aan de N319 tussen 
Ruurlo en Groenlo. Naast groot onderhoud passen we  de (parallel) weg aan om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. De weg krijgt nieuw asfalt, de kruisingen en oversteken krijgen een nieuwe inrichting en we 
vervangen inritten. Bij de Meibeek vervangen we de bestaande duiker. Het werk voeren we in vier fasen 
uit; zie bijgevoegde kaart.  
 
Meer informatie over het project leest u op www.gelderland.nl/N319 

WANNEER GEBEURT HET? 

Fase Locatie werkzaamheden en afsluiting voor 
verkeer 

Uitvoeringsperiode / stremming 

Fase 1  Parallelweg N319 km 21,82-32,00: tussen de 
rotonde N315/N319 (Ruurlo) en de rotonde 
N319/Ruurloseweg (Groenlo) 

29 juni t/m 10 juli 2020 
volledige en gedeeltelijke afsluitingen 

Fase 2 Parallelweg N319 km 21,82-28,65: tussen de 
rotonde N315/N319 (Ruurlo) en de kruising 
N319/Zieuwentseweg  

6 juli t/m 31 juli 2020 
gedeeltelijke afsluitingen 

Fase 3 Parallelweg N319 km 28,65-32,05: tussen de 
kruising N315/Zieuwentseweg en de rotonde 
N319/Ruurloseweg (Groenlo) 

27 juli t/m 31 juli 2020 
17 augustus t/m 28 augustus 2020 

gedeeltelijke afsluitingen 

Fase 4 Hoofdrijbaan N319 km 21,82-33,00:  Volledige afsluiting hoofdrijbaan 
24 augustus t/m 11 september 2020  

omleiding van doorgaand verkeer 

 

UW BEREIKBAARHEID                                                 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het weggedeelte waaraan gewerkt wordt, vaak afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Woningen blijven steeds per fiets en te voet bereikbaar. Aanwonenden 
informeren we per fase over de bereikbaarheid van de woning/pand. 

VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS 
Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgsmaatregelen om verspreiding van 
het Coronavirus te voorkomen. Op ons werk is het samenscholingsverbod (meer dan drie personen bijeen) 
niet van toepassing. Bij werkzaamheden waar wij binnen de 1½ meter met twee personen werken, doen 
wij dit weloverwogen. Dit is maximaal vijf minuten per handeling toegestaan. Mogelijk heeft u vragen over 
ons protocol, informeert u bij de uitvoerder voor inzage hierin. Uitgangspunt op ons werk is: wees alert en 
houd afstand. 

UW VEILIGHEID 
Dostal doet er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Uiteraard denken wij aan uw en onze 
veiligheid, daarom plaatsen wij waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, het is voor ieders 
veiligheid.  

CONTACT MET DOSTAL  
De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Dostal Wegenbouw uit Vorden. De uitvoerder van 
het werk is Wouter Grooters. Voor vragen kunt u hem bereiken op 06-48 42 21 11 of per e-mail: 
w.grooters@dostal.nl.  
 

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
  

http://www.gelderland.nl/N319
mailto:w.grooters@dostal.nl


  
  
  

Postbus 60 | 7250 AB Vorden | Onsteinseweg 20| 7251 ML Vorden 
Telefoon 0575-556691 | www.dostal.nl | Email info@dostal.nl 

N
3

1
9

 R
u

u
rlo

 - G
ro

en
lo

 : gro
o

t o
n

d
erh

o
u

d
 - ju

li 2
0

2
0

 t/m
 sep

te
m

b
e

r 2
0

2
0

 
 

 
 
 

Fase 1 


