
 
 
  
 
 
Aan de bewoner(s) van dit pand 
 
Betreft: Werkzaamheden aan de Boermarkeweg  
 
In opdracht van de gemeente Emmen zijn we bezig met de werkzaamheden om de doorstroming van de 
Boermarkeweg te verbeteren. Dit werk is verdeeld in meerdere fasen. Eind maart 2022 zijn we 
begonnen met fase 1: de aanleg van een hemelwaterriool langs de Boermarkeweg. Vanaf half mei tot en 
met juli hebben we in fase 2 een voorrangsplein aangelegd op de kruising waar de van Schaikweg 
overgaat in de Statenweg. Van 23 augustus tot begin oktober gaan we verder op de Boermarkeweg. 
 
Wat gaat er de komende periode gebeuren 
Als eerste worden bij de kruising van de Boermarkweg/van Schaikweg op de Boermarkeweg rechtsaf-
rijbanen aangelegd. Daarna gaan we verder met aanpassingen aan deze kruising en de Boermarkeweg 
tot het ziekenhuis. We sluiten hierbij de Angelsloërdijk af voor autoverkeer richting de Boermarkeweg. 
Vialis past dan de detectielussen in de weg aan voor de verkeerslichten. 
 
Bereikbaarheid 
Van dinsdag 23 augustus tot en met woensdag 14 september worden bovengenoemde rechtsaf-rijbanen 
aangelegd. Het fietspad terplekke wordt dan afgesloten, fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad 
aan de overzijde van de weg. Het autoverkeer wordt per rechtsaf-rijbaan een dagdeel gestremd, waarbij 
ze dan niet direct rechtsaf kunnen maar even linksaf moeten gaan en bij de eerstvolgende rotonde 
kunnen keren. 
 
Van donderdag 15 september tot en met maandag 19 september wordt de Boermarkeweg tussen de 
kruising met de Dordsestraat en de fietsoversteek naar het ziekenhuis afgesloten voor wat betreft de 
Boermarkeweg (zie het blauw gearceerde werkvak op bijgevoegde omleidingstekening). Autoverkeer 
over de van Schaikweg blijft wel mogelijk en de ingang van ziekenhuis blijft bereikbaar vanuit de 
noordzijde (Boslaan). 
 

De buslijnen 1, 2, 44, 93, 94 en 95 zullen een omleidingsroute volgen. De actuele dienstregeling is kort 
van tevoren op de vragen bij Qbuzz, telefonisch of via de website. Het ziekenhuis en de scholen in de 
omgeving blijven bereikbaar per bus. 
 

Fietsers worden omgeleid via bijgaande omleidingsroute.  
 

Alle omleidingen worden aangegeven met bebording.  
 
Vragen 
Voor vragen en opmerkingen over onze werkzaamheden is onze omgevingsmanager Eeske Verhallen 
van We ask YOU / Buro Hollema doordeweeks bereikbaar tussen 8.00u en 16.30u via 
eeske@weaskyou.nl of 06-43866497.  
Voor calamiteiten is onze uitvoerder Bennie Wessel rechtstreeks bereikbaar via 06-53763288. 
 
Met vriendelijke groet, 
Eeske Verhallen 
Omgevingsmanager voor Fuhler Wegenbouw BV 
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Omleidingsroute fietsers tijdens afsluiting deel Boermarkeweg 15-20 september 2022 

 
 
Omleidingsroute fietsers in groen aangegeven.  
Het werkvak wat afgesloten is voor verkeer is blauw gearceerd. 


