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De Wilde wegenbouw werkt vanaf 20 mei tot eind 2019 aan de 
Hooilandseweg (N363). In deze folder vindt u meer informatie 
over deze werkzaamheden.

Afsluiten doorgaande weg (N363)
Om veilig en efficiënt te kunnen werken, sluiten wij de Hooiland-
seweg (N363) af voor het doorgaande verkeer. De weg is vanaf 20 
mei aanstaande tot aan het eind van dit jaar afgesloten. Tijdens 
de werkzaamheden naast de rijbaan kan bestemmingsverkeer 
doorrijden. 
Tijdens de werkzaamheden op de rijbaan, wordt de weg voor alle 
verkeer gestremd (één week per fase). De hulpverleningsdiensten 
kunnen wel altijd doorrijden.

Bereikbaarheid station Roodeschool
Het treinstation van Roodeschool is tijdens de werkzaamheden 
naast de rijbaan bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Tijdens 
het asfalteren van de rijbanen is de weg gestremd voor alle 
verkeer. Tijdens de nachtelijke stremming is het treinstation niet 
bereikbaar.

Contactgegevens
Calamiteitennummer   
• 050 549 40 80  (tijdens kantooruren)
• 06 22 25 79 31 (buiten kantooruren)
Omgevingsmanager Yvonne Arnst 
• 06 48 76 50 84 (maandag en woensdag) of yarnst@syntera.nl
Omgevingscoördinator Rik Hoff  
• 06 22 25 79 31 of rik@ dewilde-wegenbouw.nl

Fasering en planning
De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. De bereik-
baarheid tijdens de uitvoerings-periode, een haalbare planning 
en veilige omstandigheden voor u en voor onze werknemers, zijn 
hierin leidend. In onderstaand overzicht staat wanneer we waar 
aan het werk zijn en wat dit betekent voor de bereikbaarheid.

Fase A: Kombord Uithuizermeeden tot Spoorwegovergang Roodeschool
     Uitvoering met bestemmingsverkeer en bus: 20 mei 2019 - 14 juni 2019
     Uitvoering met stremming alle verkeer: 17 juni 2019 - 21 juni 2019
     - Bereikbaarheid station via N46 Roodeschool

Fase B:  Spoorwegovergang Roodeschool tot N46
     Uitvoering met bestemmingsverkeer: 11 juni 2019 - 23 augustus 2019
     Uitvoering met stremming alle verkeer:
     - Gedeelte Spoorwegovergang t/m kruising treinstation (nachtwerk) 
     14 juni - 16 juni 2019 tijdens buitendienststelling treinverkeer
     - Gedeelte kruising treinstation tot kruising Ubbegalaan 
     26 augustus 2019 - 30 augustus2019. Station bereikbaar via Uithuizermeeden
     - Gedeelte kruising Ubbegalaan to N46 2 september 2019 - 6 september 2019
     Station is bereikbaar via Uithuizermeeden

Fase C:  Kombord Oosteinde (Spijksterweg) tot N46
     Uitvoering met bestemmingsverkeer: 20 augustus 2019 - 9 oktober 2019
     Uitvoering met stremming alle verkeer: 10 oktober 2019 - 18 oktober 2019

Fase D:  Aansluiting N363 met N46
     Uitvoering met bestemmingsverkeer: 14 oktober 2019 - 1 november 2019
     Uitvoering met stremming alle verkeer: 2 & 3 november 2019 (weekend)


