Afsluiting A35

vanaf afrit Delden tot en met knooppunt Azelo,
inclusief verbindingsweg A35 naar A1

Weekend- en nachtafsluiting van vrijdagavond 12 april tot en met dinsdagochtend 16 april
De A35 is vanaf afrit Delden tot knooppunt Buren, inclusief oprit Delden, volledig afgesloten voor verkeer
richting Almelo van vrijdag 12 april 20.00 uur tot maandag 15 april 05.30 uur en van maandag 15 april
20.00 uur tot dinsdag 16 april 05.30. Vanaf knooppunt Buren tot knooppunt Azelo wordt het verkeer
over één rijstrook geleid. Ook worden de op- en afrit Borne-West afgesloten. Vanaf zaterdagavond
13 april 20.00 uur wordt ook de verbindingsweg vanaf de A35 naar de A1 afgesloten voor al het verkeer.
De A35 is vanaf Oldenzaal richting Almelo gewoon open. Het verkeer moet rekening houden met ernstige
verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Twente. Verkeer wordt regionaal omgeleid.
Z.O.Z.

Over de werkzaamheden
Het asfalt wordt vervangen door geluiddempend asfalt (twee lagen ZOAB) en er worden onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd, zoals het herstellen van de vangrail. Hiermee zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan blijven
rijden.

Houd rekening met ernstige hinder
Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Twente. Verkeer
wordt regionaal omgeleid. De omleidingsroutes hebben een beperkte capaciteit, waardoor er grote kans is op vertraging. De
extra reistijd kan oplopen tot 50 minuten. Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in om eventuele incidenten snel te kunnen
afhandelen.
Tijdstip en duur afsluiting
• Vrijdag 12 april 20.00 uur tot maandag 15 april 05.30 uur.
• Maandag 15 april 20.00 uur tot dinsdag 16 april 05.30 uur.

Omleidingen
Regionaal:
• A35, N18, A18, A12
• A35/Deldenerstraat, N346, N347, A1
• A35, N350, N347, A1
• Vanuit Duitsland 54, 31, A37
• Vanuit Duitsland 54, 31, 67, 3, A12
Verwijzingen:
Let goed op de (gele) borden boven en naast de weg die de omleidingsroutes en reistijdeninformatie aangeven.
Door ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Wat kunt u doen?
• Overweeg of u de reis op dat moment echt moet/wilt maken.
• Reis met het openbaar vervoer.
• Gebruik voor kortere ritten de fiets.

Reist u wel met de auto?
• Pas uw vertrektijd aan vanwege een langere (omleidings)route én kans op file(s).
• Raadpleeg rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl.
• Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of @RWSverkeersinfo.
• Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg voor de omleidingsroutes.

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl
Twitter @Rijkswaterstaat of bel 0800 – 8002.

