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Reconstructie  
N715 Oosterringweg
In 2022 gaat Provincie Flevoland de N715 
Oosterringweg reconstrueren en groot 
onderhoud uitvoeren aan de rijbaan en het 
fietspad. Het gaat hier bij om het traject tussen 
de Kuinderweg en de Marknesserweg, inclusief 
de rotonde. Het huidige asfalt wordt vervangen 

en er worden enkele linksafvakken en een 
rotonde aangelegd. Daarnaast wordt de weg 
verbreed en worden er extra maatregelen 
genomen om de veiligheid op de Oosterringweg 
te vergroten. In dit infobulletin leest u hier 
meer over.
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Traject
Het traject van de werkzaamheden is ruim zes 
kilometer lang en ligt tussen de Kuinder weg 
en de Marknesserweg. De rotonde van de 
Kuinderweg valt buiten de werkzaamheden.  
De rotonde van de Marknesserweg wordt 
wel tijdens dit project opgeknapt. 

Werkzaamheden
De N715 Oosterringweg is toe aan groot 
onderhoud. Dit gebeurt ongeveer elke 15 tot 
20 jaar. Tijdens het onderhoud worden ver
schillende werkzaamheden uitgevoerd. De 
belangrijkste worden hierna genoemd.

Aanpassingen weg
Het asfalt van de weg wordt vervangen. 
Tegelijkertijd wordt de weg iets verbreed. 
De rijstroken blijven dezelfde breedte, maar 
tussen de rijstroken wordt een dubbele 
streep aangebracht met iets meer ruimte 
tussen de strepen. Ook leggen we naast de 
weg een  ribbelstrook met glasbollen aan. De 
verbreding met de ribbelstrook en glasbollen 
verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft 
bestuurders extra ruimte om terug te sturen 
wanneer ze per ongeluk over de kantstreep 
komen.
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Aanpassingen fietspad
Het asfalt van het fietspad wordt vervangen door 
beton. Beton is een duurzame oplossing. Het heeft 
een langere levensduur en is onderhoudsvriende
lijk. Het fietspad ligt op dit moment een flink stuk 
lager dan de weg. Dit maakt het lastig voor fietsers 
om over te steken en zorgt voor een (te) steile 
berm tussen het fietspad en de weg. Over de gehele 
lengte wordt het fietspad daarom verhoogd. 



Aanleg rotonde
Op het kruispunt van de Oosterringweg met de Luttel
geesterweg wordt een rotonde aangelegd. Op de rotonde 
wordt ook de Nieuwlandseweg aangesloten. Op deze 
manier rijdt het (vracht)verkeer van en naar het kassen
complex straks niet meer via het kruispunt met de 
Kalenbergerweg. Rondom de rotonde wordt een fietspad 
aangelegd zodat fietsers veilig, in twee keer, de weg 
kunnen oversteken. 

Na de aanleg van de rotonde komt de aparte strook voor 
(brom)fietsers op het kruispunt met de Kalenbergerweg 
te vervallen. (Brom)fietsers stellen zich dan weer midden 
op het kruispunt op om te kunnen oversteken. Midden 
op het kruispunt geeft (brom)fietsers een beter overzicht 
over de verkeerssituatie. Het verbetert ook het zicht dat 
ander verkeer op de (brom)fietsers heeft, die zich ook 
niet meer naast maar achter de (brom)fietsers zullen 
opstellen. 
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Ontwerp van de rotonde Oosterringweg-Luttelgeesterweg
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Linksafvak Oosterringweg - Baarloseweg
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Ontwerp linksafvak en nieuwe entree Orchideeën Hoeve 

Ontwerp linksafvak BaarlosewegOntwerp linksafvak Lindeweg

Aanleg linksafvakken
Op de kruispunten van de Oosterringweg met de Baarlose
weg, de Lindeweg en bij de entree naar de Orchideeën 
Hoeve wordt een zogenaamd linksafvak aangelegd. Een 
linksafvak zorgt ervoor dat afslaand verkeer veilig kan 
wachten in het vak voordat ze afslaat. Dit voorkomt kop
staartbotsingen en verbetert de door stroming op de 
Oosterringweg. Tegenover de linksafvakken wordt een 
fietsersoversteekplaats aangelegd zodat fietsers in twee 
keer de Oosterringweg kunnen oversteken. 

In verband met de uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
wordt er voor de ontsluiting van het gebied door Hoogweg 
en Tas een wegaansluiting op de Baarloseweg aangelegd, 
op ongeveer 100 meter vanaf de Oosterringweg. Deze eerste 
100 meter van de Baarloseweg wordt verbreed. Voor het 
fietsverkeer wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Dit 
fietspad sluit aan op de fietsoversteek die in het kader van 
het project door ons wordt aangelegd. De werkzaamheden 
van Hoogweg en Tas worden in het najaar van 2021 uitge
voerd. De reconstructiewerkzaamheden aan het kruispunt 
Oosterringweg  Baarloseweg sluiten hier in 2022 op aan.



Overige aanpassingen
Het kruispunt met de Blankenhammerweg voldoet op dit 
moment niet waardoor het voor vrachtverkeer moeilijk is 
om van de Blankenhammerweg de Oosterringweg op te 
draaien. Dit wordt aangepast zodat vrachtverkeer meer 
ruimte krijgt. Daarnaast wordt voor voetgangers een 
over steek gemaakt naast het kruispunt. 

De verschillende bushaltes langs de route worden opge
knapt. De haltes met alleen een haltebord worden voorzien 
van een stukje verharding. De bushaltes bij de Orchideeën 
Hoeve worden verplaatst en toegankelijk gemaakt voor 
reizigers met een beperking. 

Planning en fasering
De uitvoering van het werk neemt meerdere maanden in 
beslag. De globale planning ziet er als volgt uit (onder 
voorbehoud van onverwachte omstandigheden):

September 2021/voorjaar 2022
In september/begin oktober 2021 start Waterschap 
Zuiderzeeland met een eigen project, nl. het gedeeltelijk 
vervangen van de persleiding tussen Luttelgeest en 
Marknesse. Deze persleiding zorgt voor een goede afvoer 
van afvalwater van Luttelgeest naar Marknesse. Om het 
transport van afvalwater door deze persleiding zo min 
mogelijk te verstoren, vervangt het Waterschap de perslei
ding in gedeeltes. Zij beginnen in september met de 
vervanging in het agrarisch gebied tussen Luttelgeesterweg 
t/m Marknesse. Aansluitend (najaar 2021 tot voorjaar 2022) 
wordt de persleiding in de dorpskernen van Luttelgeest en 
Marknesse vervangen. Nadere informatie hierover wordt 
rechtstreeks verstrekt door het Waterschap. 
In het najaar van 2021 gaat ook Vitens aan de slag bij de 
Oosterringweg. Zij gaan op verschillende plekken de 
waterleiding vervangen en verleggen. Vitens zorgt zelf voor 
meer informatie over deze werkzaamheden.

Januari - 9 mei 2022
Op de plekken waar de linksafvakken komen (Orchideeën 
Hoeve, Lindeweg, Baarloseweg) worden voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
slootverleggingen en plaatselijke wegverbredingen t.b.v. de 
nieuwe linksafvakken. Ook starten voorbereidende grond
werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rotonde 
Luttelgeesterweg. Verder worden er op verzoek van het 
Waterschap twee duikers vervangen; nabij de Baarloseweg 
en bij het gedeelte tussen de Baarloseweg en 
Marknesserweg. Daar waar gewerkt wordt kan enige hinder 
ontstaan.

Maart - 9 mei 2022
Uitvoering onderhoud rotonde Marknesserweg
Om zoveel mogelijk hinder te voorkomen wordt een 
bypass aangelegd zodat het verkeer Vollenhoverweg – 
Oosterringweg in beide richtingen door kan rijden. De 
Marknesserweg tussen de Oosterringweg en de 
Emmeloordseweg is dan afgesloten. Tijdens deze 
periode wordt er ook onderhoud uitgevoerd aan het 
schouwpad dat langs de Marknesserweg ligt. 

9 mei - 15 juli 2022
Uitvoering deel Lindeweg tot rotonde Marknesserweg
Tijdens deze periode geldt eenrichtingsverkeer voor het 
deel Lindeweg tot Marknesse zodat de bereikbaarheid 
van aan en omwonenden zoveel mogelijk geborgd is. 
Het eenrichtingsverkeer loopt vanaf de richting 
Kuinderweg naar Marknesse. Aanwonenden krijgen wel 
te maken met enkele kortdurende afsluitingen op het 
moment dat er gewerkt wordt aan de inritten en op een 
later moment wanneer de deklaag wordt aangebracht. 
Dit wordt zoveel mogelijk in overleg en tijdens 
weekenden en nachten uitgevoerd.

Tussen 9 mei en 15 juli vervalt de reguliere lijndienst 76 
van Connexxion. Voor het vervoer van passagiers uit 
Luttelgeest wordt een pendeldienst ingezet. In de 
periode vóór 9 mei en na 15 juli blijven de lijnbussen 
van Connexxion in beide richtingen rijden. 

Fietsers ondervinden nagenoeg geen hinder van de 
werkzaamheden aan het fietspad. Zij worden waar 
nodig langs het werk geleid.

1 juni - 15 juli 2022
Uitvoering deel Kuinderweg – Lindeweg
Tijdens deze periode geldt eenrichtingsverkeer. Tot 
1 juni blijft dit deel alleen beschikbaar voor bestem
mingsverkeer in beide richtingen. 

Het streven is om de Oosterringweg uiterlijk 15 juli 2022 
weer vrij te geven voor het verkeer.

Najaar 2022
Beplantingswerkzaamheden bij de rotondes Luttel
geester weg en Marknesserweg.
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Download de BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de 
Oosterringweg maken wij gebruik van de BouwApp.  
Via deze app brengen we u direct op de hoogte van 
werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast 
kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen 
of opmerkingen heeft.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet 
te downloaden: 
Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app 
gratis te downloaden. 
Zoek in de app naar ‘Reconstructie N715 Oosterringweg’. 
Open het project en klik op ‘volgen’.
Selecteer betreffende doelgroep.


