
 

 

 

Beste omwonenden,  

 

Op dit moment werken we nog hard  aan de nieuwe tunnel op het kruispunt N359 bij Hilaard. Maar het einde 

komt in zicht! In het weekend van vrijdag 24 maart tot maandag 27 maart sluiten we de tunnel aan op de 

provinciale weg. Om dit te kunnen doen, is het nodig het gehele kruispunt af te sluiten. Na de werkzaamheden 

kan het verkeer voor het eerst door de tunnel rijden. Met deze brief brengen we u graag op de hoogte van de 

afsluiting.  

Afsluiting en omleidingsroute 

Van vrijdag 24 maart 19.00 uur tot maandag 27 maart 06.00 is het volledige kruispunt Hilaard afgesloten. 

Met het gehele kruispunt doelen we ook op de aanvoerwegen vanuit Hilaard, Jorwert en Hoptille. Fietsers 

en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wel gewoon langs de werkzaamheden. Voor het overige 

verkeer geldt een omleidingsroute. Op de achterkant van deze brief staat een kaartje met de omleidingen 

weergegeven.  

Woont u in Hilaard? Dan kunt u alleen via de Aylvaleane het dorp verlaten. De bewoners van Hoptille 

verzoeken we via Húns de provinciale weg N359 op te rijden. Het doorgaande verkeer op de N359 richting 

Leeuwarden wordt omgeleid via de Froonackerdyk, de Snitserdyk en de A32. Het verkeer op de N359 richting 

Bolsward rijdt de omgekeerde route via de haak richting Sneek en worden via de Foonacckerdyk omgeleid 

tot dat ze weer op de N359 uitkomen.   

Tijdens de werkzaamheden is het wel mogelijk voor fietsers en voetgangers de kruising over te steken van 

noord naar zuid en visa versa. Om deze oversteek te benadrukken plaatsen we dranghekken. De 

oversteekplaats wordt tijdens het weekend een aantal keren verplaatst. Om te zorgen dat iedereen veilig kan 

oversteken, krijgen de fietsers en voetgangers voorrang op ons bouwverkeer. Daarnaast worden er twee 

verkeersregelaars ingezet om u te ondersteunen tijdens de oversteek.  

Werkzaamheden 

Tijdens de weekendafsluiting asfalteren we de rijbanen die naar de tunnel leiden. Ook brengen we  de 

belijning aan en plaatsen we de vangrail en de bebordingen. Na de weekendafsluiting gaat de nieuwe tunnel 

open voor het verkeer. Daarna hebben we nog ongeveer drie weken nodig het project af te ronden. Dit 

betekent dat het gehele werk half april 2017 wordt opgeleverd.  

Contact:  

Wanneer u vragen heeft over de weekendafsluiting of in geval van calamiteiten tijdens de weekendafsluiting 

kunt u contact met ons opnemen via, Telefoon: 06-20503522, E-mail: hilaard@reimert-almere.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

Reimert Bouw en Infrastructuur 

Bolderweg 14 

1332 AT Almere 

mailto:hilaard@reimert-almere.nl


 

 


