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Aankondiging werkzaamheden N23 Westfrisiaweg  

------------------------------ 

N302/N23 aanleggen bypass tussen Oostergouw en Rijweg  

 

 

Waar Wanneer  Rekening houden met Maatregelen tijdens 

werkzaamheden 

Tussen Oostergouw  en 

Rijweg 

 

Avond en nacht (20:00 uur 

tot 05:00 uur)  

 18 op 19 september 

 21 op 22 september 

 24  t/m 26 september    

Vertraging   1 rijstrook beschikbaar 

 Inzet verkeersregelaars 

Vanaf 26 september rijdt u via een bypass  tussen Oostergouw en Rijweg zoals u gewend bent, er 

geldt echter een snelheidsbeperking naar 90 km/h voor enkele maanden. 

Reden werkzaamheden:  

Verleggen van kabels en leidingen om de nieuwe weg te realiseren. Tijdelijke bypass (omlegging) 

van de weg is nodig om leidingen onder de weg te kunnen leggen.   

 

 

LEES VERDER OP VOLGENDE PAGINA >>>  
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------------------------------------- 

 

Aansluiting A7  - N302 (Westfrisiaweg)  

 

Waar Wanneer  Rekening houden met Maatregelen tijdens 

werkzaamheden 

Aansluiting A7 – N302  

(Westfrisiaweg) 

Avond en nacht (20:00 uur 

tot 05:00 uur)  

 7 t/m 23 oktober, 

behalve in het 

weekend    

Vertraging en 

omleidingen 

Adviesroutes : 

 Vanuit Lelystad bij 

Enkhuizen de 

N506 richting 

Hoorn volgen 

 Vanaf Amsterdam 

A7  afrit 8 

(Hoorn) en 

daarna richting 

Enkhuizen volgen 

 Vanuit Leeuwarden 

A7 afrit 11 

(Medemblik) en 

daarna de N239 

richting 

Medemblik en 

N240 richting 

Enkhuizen volgen   

 

 

 7 – 10 oktober, per 

rijrichting 1 rijstrook 

beschikbaar i.p.v.  2 

 13 – 16 oktober,  per 

rijrichting 1 rijstrook 

beschikbaar i.p.v. 2. 

Afsluiting af- en toeritten 

vanaf het Noorden naar 

N302 en vanaf N302 

richting het Noorden. 

Verkeer wordt omgeleid 

via afslag Hoorn, waar u 

kunt keren.  

 20 - 23 oktober: per 

rijrichting 1 rijstrook 

beschikbaar in plaats van 

2. Afsluiting af- en 

toeritten vanaf het 

Noorden naar N302 en 

vanaf N302 richting het 

Noorden. Verkeer wordt 

omgeleid via afslag 

Hoorn, waar u kunt 

keren.   

 Inzet verkeersregelaars 

 

Reden werkzaamheden: 

Nu: dagelijks vertraging wegens beperkte capaciteit rotonde   

Daarom: ombouw rotonde tot T-splitsing ter voorbereiding 

Straks: betere doorstroming dankzij aparte stroken voor rechtdoor en linksaf, komende vanaf 

Hoorn (richting A7)  

 

LEES VERDER OP VOLGENDE PAGINA >>>  
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----------------------------------------------------------------------------- 

Voorbereiding voor werkzaamheden aansluiting N247 – N243 (Avenhorn) 

Aanbrengen barriers / afscheiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 17 oktober rijden er dagelijks veel vrachtauto’s. Zij brengen zand ten behoeve van de nieuwe 

aansluiting A7 en plaatsing van geluidsschermen tussen Zesstedenweg en N247.  

 

 

 

 

LEES VERDER OP VOLGENDE PAGINA >>>  

 

Waar Wanneer  Rekening houden 

met 

Maatregelen tijdens werkzaamheden 

Aansluiting 

N247 – 

N243 

(Avenhorn) 

 

Avond en nacht (20:00 

uur tot 05:00 uur)  

 15 t/m 17 oktober  

Geen / zeer 

beperkte hinder 

 Inzet verkeersregelaars 

 Snelheidsbeperking naar 70 km/h  
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----------------------------------------------------------------------------- 

Werkzaamheden N243 (Jaagweg) – N507 (de Braken) 

 

 

Waar Wanneer  Rekening houden met Maatregelen tijdens 

werkzaamheden 

N243 (Jaagweg) – N507 

(De Braken)  

Avond en nacht (20:00 uur 

tot 05:00 uur)  

 8 t/m 23 oktober, 

behalve in het 

weekend  

Vertraging   Snelheidsbeperking naar 

50 km/h 

 Inzet verkeersregelaars 

Reden werkzaamheden:  

Nu: te weinig ruimte om rechtsaf te slaan, hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en vertraging 

Daarom: maken we, komende vanaf A7, het opstelvak vanaf de N243 (Jaagweg) richting N507 (de 

Braken) langer  

Straks: betere doorstroming dankzij meer opstelruimte en veiligere weg door scheiding  rijbaan en 

fietspad.  

 

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de nieuwsbrief op www.n23westfrisiaweg.nl. Hier vindt 

u ook meer informatie en contactgegevens 

 

NB  

Hulpdiensten hebben uiteraard te alle tijden doorgang!  

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door  bouwbedrijf Heijmans  

http://www.n23westfrisiaweg.nl/

