
                         
 
 

 

WERKZAAMHEDEN AAN HET KRUISPUNT N732-N733 

EN GROOT ONDERHOUD N732  
 

WAT GAAT ER GEBEUREN? 
In opdracht van de Provincie Overijssel gaat de Twentse Weg en Waterbouw B.V. (TWW) de kruising N732-N733 
vernieuwen. Fietspaden worden vernieuwd en de hoofdrijbaan N732 tot aan de Glanerbruggeweg opnieuw geasfalteerd. 
De Noord Esmarkerrondweg krijgt in de nieuwe situatie een aparte aansluiting op de Oldenzaalsestraat (N733). De 
werkzaamheden zijn inmiddels gestart.  
 
WANNEER GEBEURT HET? 
Op 15 juni zijn wij gestart met de werkzaamheden. Om de overlast en de bereikbaarheid te beperken word het werk in vier 
fasen uitgevoerd. In de periode van fase 4 is de weg volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.  
 
FASERING 

 FASE 1: FIETSPADEN N733 EN NOORD ESMARKERRONDWEG: op maandag 15 juni zijn de werkzaamheden aan de 
westzijde van het fietspad N733 begonnen. Het fietspad is in beide richtingen tot en met 16 augustus afgesloten. In 
deze fase is ook de aansluiting Noord Esmarkerrondweg afgesloten.   

 FASE 2: WERKZAAMHEDEN RONDOM KRUISING N732-N733: vanaf maandag 13 juli starten we met de 
werkzaamheden rondom de kruising. Deze werkzaamheden duren tot en met 31 juli. In deze fase is de N733 alleen 
bereikbaar voor recht doorgaand verkeer. De aansluiting van de N732 op de N733 zit in de fase dicht. 

 FASE 3: WERKZAAMHEDEN AAN DE N732: de werkzaamheden aan de N732 worden uitgevoerd vanaf 13 juli tot en 
met 31 juli. De hoofdrijbaan is in deze fase vanaf de kruising met de N733 tot aan de Glanerbruggeweg afgesloten voor 
al het verkeer.  

 FASE 4: KRUISING N732-N733: de werkzaamheden aan de kruising worden uitgevoerd vanaf 1 augustus tot en met 16 
augustus. De gehele kruising is in deze fase afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Op de 
achterzijde van deze brief staan de omleidingen weergegeven.   

 FASE 5: AFRONDENDE WERKZAAMHEDEN: in deze fase worden alle overige werkzaamheden uitgevoerd. De gehele 
weg is tijdens deze periode weer opengesteld voor verkeer.  

 
UW BEREIKBAARHEID 
Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 16 augustus is de kruising N732-N733 volledig afgesloten voor vracht- en 
autoverkeer. Via de fietspaden blijven de woningen per fiets en te voet bereikbaar.  

 FIETSERS: fietsers worden middels bebording omgeleid. Op de achterzijde van deze kaart staat de omleiding voor de 
fietsers weergegeven.   

 MOTORVOERTUIGEN: motorvoertuigen worden middels bebording omgeleid. Op de achterzijde van deze kaart staat 
de omleiding voor de motorvoertuigen weergegeven.   

 BEWONERS LOSSERSESTRAAT: bewoners van de Lossersestraat, zijn gedurende de werkzaamheden bereikbaar via de 
parallelweg. Deze blijft te allen tijde bereikbaar.  

Als aanwonende krijgt u enkele bewonerspassen voor als u langs het werkvak moet rijden. Deze laat u zien aan de 
verkeersbegeleiders langs de weg, zij zorgen dan dat u veilig kunt passeren.  
 
UW AFVAL 
De afvalverwerker Twence komt op elke donderdag  uw GFT, verpakkingen of restafval ophalen. U kunt uw container op de 
gebruikelijke wijze aan de weg zetten. Wij zorgen ervoor dat de afvalcontainers verzameld en getransporteerd worden naar 
één gezamenlijke locatie waar het afval opgehaald wordt.  
 
UW VEILIGHEID 
Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. TWW doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht met waarschuwingen en afzettingen en verkeersbegeleiders. Maak 
gebruik van de omleidingsroute, voor uw en onze  veiligheid en om schade te voorkomen. 
 
CONTACT 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Twentse Weg en Waterbouw B.V. De omgevingsmanager is degene die u 
persoonlijk kunt benaderen voor vragen of voor meer informatie. Dit is Hans Imming, telefoonnummer: 06 – 82 66 96 87 of 
per mail h.imming@tww.nl. De hoofduitvoerder kunt u benaderen voor technische vragen. Dit is Arjan Stoolhuis, 
telefoonnummer:06 - 23 22 73 95 of per mail a.stoolhuis@tww.nl.  

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING 
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