
Tijdelijke bushalte

Fietsers en voetgangers gebruiken
het zuidelijke voet- en fietspad

Fietsers vinden doorgang
door de afzetting
Fietsers vinden doorgang

Bus halteert op de rijbaan

Gemotoriseerd verkeer
rijdt in 2-0 systeem
Gemotoriseerd verkeer
rijdt in 2-0 systeem

Fietsers rijden in twee
richtingen over het nieuwe fietspad

Kruispunt wordt geregeld
met verkeersregelaars

Hulpdiensten rijden over
de busbaan buiten het verkeer om
Hulpdiensten rijden over

Gemotoriseerd verkeer
rijdt in 2-0 systeem

Gemotoriseerd verkeer
rijdt in 1-1 systeem

Aanpassen VRI aan hoofdverkeersroute
vanaf de Oude Zevenaarseweg 
bij start uitvoering

Aanpassen VRI aan hoofdverkeersroute
vanaf de Oude Zevenaarseweg 
bij start uitvoering

Tijdelijke bushalte
Bus halteert op de rijbaan

Bus rijdt over de Simon Stevinweg en een stukje Beijerinckweg
en vervolgens weer over de gebruikelijke route

Tijdelijke bushalte
Bus halteert op de rijbaan

Nieuwe bushalte wordt in 
gebruik genomen

Nieuwe bushalte wordt in 
gebruik genomen

Fietsers rijden in twee
richtingen over het nieuwe fietspad

Westervoortsedijk
weer open voor verkeer

VRI aanpassen t.b.v. fietsers
in twee richtingen

Fase 3.1 verleggen
fietspad

Landbouwverkeer komend vanaf de veerweg
verplicht links af i.v.m. meetlus breedte beperking

Hulpdiensten richting Westervoort
maken gebruik van de Veerweg

Rijbaan richting Westervoort dicht
Rijbaan vanaf Westervoort wel open

Westervoortsedijk
weer open voor verkeer

Fietsers rijden in twee
richtingen over het nieuwe fietspad

Nieuwe bushalte wordt in 
gebruik genomen

Nieuwe bushalte wordt in 
gebruik genomen

Hulpdiensten maken gebruik
van de Veerweg

Verkeer maakt gebruik van de
doorsteek uit fase 0

Bussen 60 en 62 die omgeleid worden
over de Westervoortsedijk komen over de
Veerweg richting Westervoort

Westervoortsedijk
weer open voor verkeer

Fietsers rijden in twee
richtingen over het nieuwe fietspad

Omleiding conform eisen bestek.
Voorkeur van Conexxion over Driepoortenweg

Nieuwe bushalte wordt in 
gebruik genomen

Nieuwe bushalte wordt in 
gebruik genomen

Fietsers op de rijbaan
Overig verkeer is er af
Fietsers op de rijbaan
Overig verkeer is er af

Verkeersregelaar aanwezig t.b.v.
de breedte beperking
Verkeersregelaar aanwezig t.b.v.
de breedte beperking

Tijdelijke doorsteek voor fietsersTijdelijke doorsteek voor fietsers

Industrieterrein via IJsseloord2 bereikbaar

Verkeer maakt gebruik van de
doorsteek uit fase 0

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Fietsers rijden in twee
richtingen over het nieuwe fietspad

Nieuwe bushalte wordt in 
gebruik genomen

Nieuwe bushalte wordt in 
gebruik genomen

Bussen 60 en 62 die omgeleid worden
over de Westervoortsedijk komen over de
Zevenaarseweg richting Westervoort

Industrieterrein via IJsseloord2 bereikbaar

Westervoortsedijk
weer open voor verkeer

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Tijdelijke bushalte
Lijn 60 + 62

Omleiding conform eisen bestek.
Voorkeur van Conexxion over Driepoortenweg

Werkzaamheden aan kruispunt Driepoortenweg Westervoortsedijk 

Depot Shell is bereikbaar over de Simon Stevinweg en vervolgens de Beijerinckweg

Hoofdverkeersroute blijft de Oude Zevenaarseweg naar de Zevenaarseweg naar de Pleijroute 
en v.v., dit wordt in de VRI aangepast

Waar het gemotoriseerde verkeer over het 1-1 systeem rijdt, kunnen de hulpdiensten gebruik 
maken van de busbaan

Ter plaatsen van het kruispunt Dr. C. Lelyweg wordt gebruik gemaakt van het tijdelijke kruispunt

Buslijn 12 en 43 worden tijdelijk omgeleid over de Simon Stevinweg en deBeijerinckweg om 
vervolgens weer de gebruikelijke route aan te nemen

Werkzaamheden: verleggen fi etspad Zevenaarseweg

Ter plaatsen van het kruispunt Dr. C. Lelyweg wordt gebruik ge-
maakt van het tijdelijke kruispunt

Bij aanvang van fase 3 wordt de Westervoortsedijk opengesteld 
voor doorgaand verkeer

Werkzaamheden aan de Zevenaarseweg

Hulpdiensten vinden doorgang over de Veerweg

Landbouwverkeer vindt doorgang over de Veerweg

Ter plaatsen van het kruispunt Dr. C. Lelyweg wordt gebruik gemaakt van het tijdelijke 
kruispunt

Bij aanvang van fase 3 wordt de Westervoortsedijk opengesteld voor doorgaand verkeer

Werkzaamheden aan de Zevenaarseweg, het kruispunt met de Oude Zevenaarseweg en het 
noordelijke deel van het kruispunt Westervoortsedijk Zevenaarseweg

Hulpdiensten en landbouwverkeer vinden doorgang over de Veerweg

Bussen 60 en 62 komen vanaf de omleidingsroute over de Veerweg

Vanwege de breedte beperking op de brug richting Westervoort zijn er verkeersregelaars aanwezig

Ter plaatsen van het kruispunt Dr. C. Lelyweg wordt gebruik gemaakt van het tijdelijke kruispunt

Werkzaamheden aan het kruispunt Oude Zevenaarseweg en de 
onderdoorgang naar het industrieterrein

Het industrieterrein is bereikbaar vanaf IJsseloord2

Bussen 60 en 62 komen vanaf de omleidingsroute over de 
Zevenaarseweg

Ter plaatsen van het kruispunt Dr. C. Lelyweg wordt gebruik gemaakt 
van het tijdelijke kruispunt

Tijdelijk kruispunt Dr. C. Lelyweg - Westervoortsedijk

Tijdens fase 2.1 en weekend 2. Er zijn een drietal middengelei-
ders dichtgemaakt waardoor er voor het verkeer ruimte gecreëerd 
wordt om de bochten te maken.

Het verkeer vanuit het oosten krijgt een opstelstrook om rechtsaf 
te slaan naar Dr. C. Lelyweg.

Het fi etsverkeer wordt over het nieuwe, in twee richtingen bere-
den, fi etspad gestuurd.

Tijdelijk kruispunt Dr. C. Lelyweg - Westervoortsedijk

Bij de start van fase 3 kan het verkeer over de nieuwe situatie over 
de Westervoortsedijk rijden. Ter plaatsen van het kruispunt met de 
Dr. C. Lelyweg is er een tijdelijke situatie ingericht. In deze situatie 
is er een opstelstrook gecreëerd voor de verkeersstroom rechtsaf 
naar de Dr. C. Lelyweg. Deze situatie zal in stand blijven tot dat de 
werkzaamheden in de berm verricht mogen worden.

Tijdelijk kruispunt Dr. C. Lelyweg - Westervoortsedijk

Bij de start van fase 3 kan het verkeer over de nieuwe situatie over 
de Westervoortsedijk rijden. Ter plaatsen van het kruispunt met de 
Dr. C. Lelyweg is er een tijdelijke situatie ingericht. In deze situatie 
is er een opstelstrook gecreëerd voor de verkeersstroom rechtsaf 
naar de Dr. C. Lelyweg. Deze situatie zal in stand blijven tot dat de 
werkzaamheden in de berm verricht mogen worden.

Tijdelijk kruispunt Dr. C. Lelyweg - Westervoortsedijk

Bij de start van fase 3 kan het verkeer over de nieuwe situatie over 
de Westervoortsedijk rijden. Ter plaatsen van het kruispunt met de 
Dr. C. Lelyweg is er een tijdelijke situatie ingericht. In deze situatie 
is er een opstelstrook gecreëerd voor de verkeersstroom rechtsaf 
naar de Dr. C. Lelyweg. Deze situatie zal in stand blijven tot dat de 
werkzaamheden in de berm verricht mogen worden.

Tijdelijk kruispunt Dr. C. Lelyweg - Westervoortsedijk

Bij de start van fase 3 kan het verkeer over de nieuwe situatie over 
de Westervoortsedijk rijden. Ter plaatsen van het kruispunt met de 
Dr. C. Lelyweg is er een tijdelijke situatie ingericht. In deze situatie 
is er een opstelstrook gecreëerd voor de verkeersstroom rechtsaf 
naar de Dr. C. Lelyweg. Deze situatie zal in stand blijven tot dat de 
werkzaamheden in de berm verricht mogen worden.
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Weekend 2 Uitvoering maart 2022

Fase 3.1 Uitvoering februari 2022

Fase 3.2 Uitvoering februari t/m maart 2022

Weekend 3  Uitvoering maart 2022

Fase 4.1A Uitvoering maart t/m juli 2022
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