
Overzicht verkeersmaatregelen 
Herstelwerkzaamheden rotondes Dokweg 

Op de beide rotondes in de Dokweg worden in de nachten van maandag op dinsdag  25/26 en van dinsdag op woensdag 26/27 september 
asfaltherstelwerkzaamheden aan het wegdek uitgevoerd. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt alleen in de avond en nacht gewerkt. 

De ruimte op de rotondes is tijdens de uitvoering gehalveerd. Het wegverkeer moet daardoor in beide nachten wel rekening houden met enige 
verkeershinder.  

 

Het Shell-tankstation bij de rotonde Halkade wordt bereikbaar gehouden, maar vrachtverkeer kan op een aantal momenten in de nacht  van 25 naar 26 
september problemen ondervinden met de bereikbaarheid van het tankstation. Er worden verkeersregelaars ingezet om alles zo goed mogelijk te 

begeleiden.  

 

Op de bijgevoegde situatieprenten zijn in grote lijnen de gevolgen voor het verkeer in kaart gebracht. 

De rotondes worden in 2 fasen aangepakt. De eerste nacht wordt de zuidoostelijke helft van de beide rotondes afgesloten. De tweede nacht is de 
noordwestelijke helft van beide rotondes aan de beurt.  

 

De Dokwegroute blijft in beide richtingen beschikbaar. Het verkeer op de Dokweg wordt door verkeersregelaars om de beurt over de beschikbare 
rotondehelft geleid. Verkeer naar de zijtakken van de Dokweg kan vanaf het berijdbare deel in een aantal gevallen wel de rotonde verlaten, maar niet vanaf 

de zijweg de rotonde op rijden. Daar waar nodig wordt een omleidingsroute ingesteld. Fietsverkeer kan ook aangepast gebruik blijven maken van de 
rotondes, maar moet de aanwijzingen van de verkeersregelaars goed in de gaten houden en rekening houden met verkeer in afwijkende verkeersstromen. 

Deze tijdelijke werkzaamheden staan niet in de navigatieapparatuur.  Negeer de navigatieapparatuur hier, of schakel tijdelijk uit en volg de aanwijzingen op 
de borden en van de verkeersregelaars. Houdt er bij het  gebruik van alternatieve routes, buiten de aangegeven omleidingen, rekening mee dat voor de 

Julianabrug een groter voertuiggewicht dan 30 ton niet is toegestaan.  

 

De planning van de werkzaamheden kan door weersomstandigheden wijzigen. 

 

 

 



Tankstation en fietsroutes blijven in 

principe bereikbaar; volg aanwijzingen 
verkeersregelaars! 

Zuidoostelijke helft rotondes afgesloten in nacht 25/9 20u tot 26/9 06u 

- Groen is toegestane rijrichting 
- Rood is afgesloten rijrichting 
- Geel is omleiding 
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NB: 



Tankstation en fietsroutes blijven in 

principe bereikbaar; volg aanwijzingen 
verkeersregelaars! 

Noordwestelijke helft rotondes afgesloten in nacht 26/9 20u tot 27/9 06u 

     Groen is toegestane rijrichting 
     Rood is verboden rijrichting 
     Geel is omleiding 
     Oranje is omleiding Dokweg naar Halkade/ferry 
     Blauw is omleiding De Geul naar Halkade/ferry 
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