Geachte bewoner,
Herinrichting Ermerweg
In opdracht van de gemeente Emmen gaan we werkzaamheden uitvoeren aan de Ermerweg met de bijbehorende
parallelwegen en fiets- en voetpaden. De werkzaamheden vinden plaats van de kruising met de NieuwAmsterdamsestraat tot en met de kruising met de Noordbargerstraat.
De werkzaamheden bestaan grotendeels uit het opbreken en afvoeren van bestaande verharding en nieuwe verharding
weer aanbrengen. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland van 12 februari tot en met 17 juli van dit jaar.
Werkzaamheden kunnen helaas overlast met zich mee brengen, door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren
proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Tijdens de uitvoering wordt de Ermerweg afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
Middels dit schrijven willen we u op de hoogte brengen van de fasering van de werkzaamheden. Voor de start van elke
nieuwe fase worden betrokken bewoners op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.

Inloopspreekuur:
Gedurende de werkzaamheden is wekelijks een inloopspreekuur in de bouwkeet. De bouwkeet staat aan de Melkweg
naast het Oranjekanaal en de Melkfabriek.
Het inloopspreek uur is wekelijks op dinsdag van 9 tot 10 uur.

Contactpersoon De Roo:

Coördinator uitvoering

Richard Ellermann
06-20391565

Klaas Klein
14-0591

Fase 1:
Werkzaamheden:

De hoofdrijbaan van de Ermerweg tussen de kruising Nieuw-Amsterdamsestraat en de brug met het Oranjekanaal
wordt opgebroken en opnieuw ingericht met nieuwe gebakken klinkers.

Bereikbaarheid:

Bestemmingsverkeer kan gebruik blijven maken van de parallelwegen. Deze worden echter wel als éénrichtingsverkeer
ingericht.

Planning:

Deze fase start op 12 februari en zal op 13 maart worden afgerond.

Figuur 1; Fase 1
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Fase 2:
Werkzaamheden:

De kruising met de Nieuw-Amsterdamsestraat wordt voorzien van nieuw asfalt.

Bereikbaarheid:

Via het Zuideind is de Ermerweg voor bestemmingsverkeer
bereikbaar. Doorgaand fietsverkeer wordt via de noordelijke
parallelweg omgeleid.

Planning:

Deze fase start op 8 maart en is op 20 maart gereed. Er is
een kleine overlap met fase 1 om de totale doorlooptijd
zoveel mogelijk te beperken.

Figuur 2; Fase 2

Fase 3:
Werkzaamheden:

De zuidelijke parallelweg wordt ingericht als fietspad. In fase 3 gaan we het gehele fietspad vanaf de NieuwAmsterdamsestraat tot de Noordbargerstraat aanleggen. In deze fase zijn ook Enexis en het WMD bezig met het
vernieuwen van leidingen. Het werkgebied van de nutsbedrijven is tussen het Zuideind en de Siebrandsweg.

Bereikbaarheid:

De hoofdrijbaan is in fase 1 gerealiseerd en is opengesteld voor bestemmingsverkeer. De bestaande inritten worden
met tijdelijke maatregelen aangesloten op de hoofdrijbaan. Doorgaand fietsverkeer kan van de Noordelijke parallelweg
gebruik maken.

Planning:

Deze fase loopt van 23 maart tot en met 29 mei.

Figuur 3; Fase 3 Oost

Figuur 4; Fase 3 West

Fase 4:
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Werkzaamheden:

De hoofdrijbaan vanaf de brug over het Oranjekanaal tot de kruising met de Noordbargerstraat. De kruising zelf blijft
nog gewoon beschikbaar.

Bereikbaarheid:

Bestemmingsverkeer kan via de Rondweg en Nieuw-Amsterdamsestraat de vernieuwde hoofdrijbaan aan de oostzijde
te bereiken tot en met de Fabriek en Da-Xin. Voor de Fabriek wordt een alternatieve inrit gecreëerd aan de achterzijde
via de Melkweg. Doorgaand fietsverkeer kan via de noordelijke parallelweg en paden fietsen.

Planning:

De fase duurt van 6 mei tot en met 29 mei en heeft overlap met fase 3 om de totale doorlooptijd te beperken.

Figuur 5; Fase 4

Fase 5:
Werkzaamheden:

Tijdens deze fase worden de kruisingen aan beide zijden van de brug voorzien van bestrating.

Bereikbaarheid:

De brug is tijdens deze fase afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Bestemmingsverkeer kan via de Rondweg en NieuwAmsterdamsestraat de Ermerweg bereiken tot de brug aan de
Oostzijde. Voor de westzijde is de omleidingsroute via de
Rondweg en de Hondsrugweg. Dan is de Ermerweg ook tot de
brug bereikbaar.

Planning:

Deze fase duurt van 2 juni tot en met 5 juni
Figuur 6; Fase 5
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Fase 6:
Werkzaamheden:

Het voetpad en de parallelweg aan de noordzijde van de Ermerweg worden opgebroken en ingericht als voetpad.

Bereikbaarheid:

De hoofdrijbaan is volledig geopend voor bestemmingsverkeer. Doorgaand fietsverkeer kan via het nieuwe fietspad
fietsen. De aansluiting met Achter het Kanaal wordt zo uitgevoerd dat deze straat altijd bereikbaar is.

Planning:

Deze fase start op 8 juni en is op 26 juni gereed

Figuur 7; Fase 6 Oost

Figuur 8; Fase 6 West

Fase 7
Werkzaamheden:

De werkzaamheden vinden nu plaats op de kruising met de Noorbargerstraat.

Bereikbaarheid:

Via de Rondweg, NieuwAmsterdamsestraat en de
Ermerweg is alles bereikbaar. De
Stortweg is via de Kampweg te
bereiken.

Planning:

Deze fase start op 29 juni en is
op 15 juli gereed
Figuur 9; Fase 7
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