
Fietssnelweg F35 | eerste informatiemail
In opdracht van gemeente Enschede legt Strukton Civiel de missende schakel in de Enschedese F35 aan. Het tracé van 
de Twekkelerzoom richting Centraal Station loopt over de Lambertus Buddestraat, via de Sspoordijkstraat, over de 
Tubantiasingel en door naar de Brandweerstraat. Daar wordt weer aangesloten op het bestaande fietspad. Met deze mail
willen wij u graag meer vertellen over deze werkzaamheden, en de planning voor de komende tijd.

Het ontwerp

Tussen de Twekkelerzoom en het Centraal Station mist een deel van de F35, de fietssnelweg die Enschede met de rest 
van Twente verbindt via Hengelo en Almelo. Dit missende tracédeel loopt vlak langs het spoor, en kruist zowel de 
Lambertus Buddestraat als de Tubantiasingel. Beide wegen zijn vrij druk, waardoor een ongelijkvloerse kruising (viaduct) 
de beste optie is om een veilige fietsroute aan te leggen. Die fietsroute moet ook comfortabel zijn. Daarom wordt tussen 
de viaducten over de Lambertus Buddestraat en de Tubantiasingel het fietspad op dezelfde hoogte als het spoor gelegd. 
Het spoorlichaam wordt verbreed door damwanden aan te brengen en grond aan te vullen. Naast de treinwasinstallatie 
aan de Spoordijkstraat komt een trap om het fietspad vanaf het bedrijventerrein te kunnen bereiken. Aan de andere kant 
van de Tubantiasingel, bij het Schuttersveld, zorgt een toerit dat fietsers ook het Schuttersveld en verder kunnen 
bereiken. Zie voor een overzicht van het tracé ook onderstaand plaatje. Het filmpje in de volgende link geeft een goed 
beeld van hoe het fietspad er uiteindelijk uit komt te zien: https://tinyurl.com/ycxd6mrx. 

Hoe verloopt het project? Planning op hoofdlijnen

We beginnen de eerste week van november met de voorbereidende werkzaamheden, waarbij we zorgen dat alles klaar 
ligt om het fietspad aan te leggen. Verder hebben we de volgende belangrijke data:

 Week 46 t/m 49 2022: Afsluiting Tubantiasingel. Tijdens deze periode brengen wij de palen en damwanden aan 
voor de landhoofden van het nieuwe viaduct over de Tubantiasingel. Ook realiseren we de betonnen constructie. 
De gehele Tubantiasingel ter hoogte van de kruising met de Spoordijkstraat en het spoor wordt deze vier weken 
in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Omleidingsroutes worden tijdig aangegeven.

 Week 50-2022 t/m 11-2023: Aanbrengen damwanden Spoordijkstraat. We brengen de damwanden voor de 
verbreding van het spoorlichaam aan, zodat het fietspad hier overheen kan worden gelegd. Over het algemeen is
dit een geluidsarme techniek. Op een aantal plekken moeten we een andere techniek toepassen. Hierbij komt 
een hoog geluid vrij, wat vervelend kan zijn. Deze techniek gebruiken we alleen direct bij de Tubantiasingel (max. 
4 dagen) en ter hoogte van de treinwasinstallatie aan de Spoordijkstraat (Max. 4 dagen). Tijdens deze periode is 
de Spoordijkstraat voor het doorgaande verkeer afgesloten ter hoogte van de Goolkatenweg. De Spoordijkstraat 
wordt tot en met de Goolkatenweg eenrichtingsverkeer. Bedrijven tussen de Goolkatenweg en de Tubantiasingel 
zijn slechts in één richting te bereiken vanaf de Tubantiasingel.
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Tijdens de halvebaanafzetting is er minder ruimte beschikbaar op de Spoordijkstraat om te draaien met lange 
voertuigen. Wij bieden altijd de mogelijkheid om ook met vrachtverkeer uw locatie te bereiken. Ons advies en 
vriendelijk verzoek is wel om met kleinere vrachtwagens te rijden waar mogelijk, om zo makkelijk mogelijk de 
draai te kunnen maken. Mogelijk is eventueel steken en/of keren op eigen terrein noodzakelijk. 
Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid via de Rigtersbleek-Zandvoort. Uw bedrijf blijft ook voor fietsverkeer 
bereikbaar, via de Lambertus Buddestraat of de Goolkatenweg. Volg ook hiervoor de omleidingsroutes.

 Het deel tussen de Lambertus Buddestraat en de Goolkatenweg wordt enkel toegankelijk voor 
bestemmingsverkeer. Hier wordt de afzetting van de weg verplaatst. Uw bedrijf is altijd via de Lambertus 
Buddestraat of de Goolkatenweg bereikbaar. Wanneer de afzetting wordt verplaatst krijgt u hierover een mail. Zie 
ook onderstaande afbeelding. Uiteraard is de bereikbaarheid altijd gegarandeerd. In bijlage ‘VKM tekening 
gedeeltelijke afsluiting Spoordijkstraat’ is de verkeerssituatie getekend. Let op: Hier staat één deel van de 
afsluiting van de Spoordijkstraat tussen de Goolkatenweg en de Lambertus Buddestraat. Deze afzetting 
verplaatst, en de borden worden daarvoor ook aangepast.

 Februari / maart 2023 (precieze data volgen) : Afsluiting Lambertus Buddestraat. De Lambertus Buddestraat 
wordt 4 weken afgesloten tijdens het aanbrengen van de palen, de damwanden en de riolering voor het nieuwe 
viaduct. De weg is afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen. Omleidingen worden ingericht en tijdig 
aangegeven.

 Q2 2023 (precieze data volgen): Plaatsen viaduct Tubantiasingel. Het viaduct over de Tubantiasingel wordt als 
één geheel op zijn plek gelegd. Dit doen we in een korte periode, de exacte datum is nog niet bekend.

 Begin november 2023: Plaatsen viaduct Lambertus Buddestraat. Het viaduct over de Lambertus Buddestraat 
wordt als één geheel op zijn plek gelegd. Dit doen we in een korte periode, de exacte datum is nog niet bekend.

We hebben bewust gekozen voor een volledige, korte afsluiting van de Tubantiasingel en de Lambertus Buddestraat. Zo 
kunnen we op een veilige en gecontroleerde manier de werkzaamheden uitvoeren. We werken met grote machines en 
groot materiaal, waardoor we veel ruimte nodig hebben. De beschikbare ruimte op de kruispunten is niet groot genoeg 
om veilig te werken en het verkeer tegelijkertijd doorgang te laten vinden.

Een gedetailleerdere planning delen we periodiek met een informatiemail. De planning op hoofdlijnen kan nog 
veranderen.

De planning van de komende 4 weken

De komende vier weken staan in het teken van de voorbereiding voor de uitvoering. Terwijl de laatste hand wordt gelegd 
aan werkplannen en dergelijke voor de uitvoering van complexere activiteiten, beginnen we al met het voorbereiden van 
het terrein. Dat betekent bijvoorbeeld het opschonen van de grond (verwijderen van beplanting waar nodig) en het 
klaarzetten van de verkeersmaatregelen voor de volgende fase. De planning van de werkzaamheden is als volgt:

31-10-2022 Start werkzaamheden

31-10-2022 Klaarzetten verkeersmaatregelen, vooraankondigingen

31-10-2022 Groenwerkzaamheden en verplaatsen hekwerk ProRail + voorbereidende 
werkzaamheden. 

14-11-2022 t/m 09-12-2022 In werking stellen afsluiting Tubantiasingel 

5-12-2022, langdurige 
verkeerssituatie

In werking stellen verkeersmaatregelen – éénrichtingsverkeer en halvebaanafzetting 
op Spoordijkstraat

Vragen en verdere informatie

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden, en de gevolgen die dat voor u kan 
hebben. Daarvoor sturen wij elke 4 weken een informatiemail met de planning van de volgende periode, beschrijving van 
de voortgang tot dan toe en een uitleg van de nodige verkeersmaatregelen en afsluitingen.


