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Verkeershinder A50 Apeldoorn
Weekendafsluitingen en verkeershinder A50 rondom
aansluiting Apeldoorn (24)
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Weekendafsluiting en verkeershinder rondom aansluiting Apeldoorn van (24) vrijdag 16 juli 20.00 uur
tot maandag 19 juli 06.00 uur
Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A50. In de weekenden van 16, 23 en 30 juli
worden de hoofdrijbaan en de parallel baan van de A50 bij aansluiting Apeldoorn (24) aangepakt, waarbij
er minder rijbanen beschikbaar zijn en op- en afritten afwisselend worden afgesloten. Het verkeer moet
rekening houden met verkeershinder en de extra reistijd bedraagt 30 minuten.
Z.O.Z.

Afsluitingen
Weekendwerkzaamheden parallelbaan en op- en afrit Apeldoorn
Van vrijdag 16 juli 20.00 uur tot maandag 19 juli 06.00 uur is er één rijstrook beschikbaar voor het verkeer op de A50.
De oprit voor het verkeer richting Zwolle en de afrit komende vanuit Arnhem is afgesloten.

Over de werkzaamheden
Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de A50 tussen Beekbergen en Vaassen voor geluiddempend asfalt. Daarnaast voeren
we andere onderhoudswerkzaamheden uit zoals het vervangen van vangrail, het dempen van sloten en het aanbrengen van
markeringen. Ook plegen we onderhoud aan de viaducten in dit traject zoals het herstellen van voegen, betonreparaties en het
vervangen van vangrail.

Omleidingen
• Verkeer van de N345 in de richting van Zwolle wordt omgeleid via knooppunt Beekbergen.

Advies aan weggebruikers
•
•
•
•

Vermijd de A50 tijdens de werkzaamheden rondom Apeldoorn (24).
Raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.
Houd rekening met extra reistijd.
Werk zoveel mogelijk vanuit huis.

Reist u met de auto en gaat u met vakantie?
•
•
•
•

Pas uw vertrektijd aan vanwege een langere (omleidings-)route én kans op file(s).
Pas tijdig snelheid aan en hou voldoende afstand.
Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg voor de omleidingsroutes.
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/GOA50beekbergen-vaassen of raadpleeg de actuele verkeersinformatie
via de app Rijkswaterstaat Actueel, Twitter @RWSverkeersinfo of bel 0800-8002.

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.
Door onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl
Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800 - 8002.

