
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/418 DE LA COMISIÓN 

de 16 de marzo de 2018 

por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de 
protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados 

miembros 

[notificada con el número C(2018) 1700] 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables 
en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (1), y en particular su artículo 9, 
apartado 4, 

Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos 
aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización 
del mercado interior (2), y en particular su artículo 10, apartado 4, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  La Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 de la Comisión (3) se adoptó a raíz de la aparición de brotes de gripe 
aviar altamente patógena del subtipo H5 en varios Estados miembros («los Estados miembros afectados») y del 
establecimiento de zonas de protección y de vigilancia por la autoridad competente de los Estados miembros 
afectados, de conformidad con el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2005/94/CE del Consejo (4). 

(2)  La Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 dispone que las zonas de protección y de vigilancia establecidas por las 
autoridades competentes de los Estados miembros afectados de conformidad con la Directiva 2005/94/CE deben 
abarcar, como mínimo, las zonas de protección y de vigilancia indicadas en el anexo de dicha Decisión de 
Ejecución. La Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 dispone asimismo que las medidas que deben aplicarse en las 
zonas de protección y de vigilancia, tal como se prevé en el artículo 29, apartado 1, y el artículo 31 de la 
Directiva 2005/94/CE, se mantengan, como mínimo, hasta las fechas correspondientes a tales zonas establecidas 
en el anexo de la mencionada Decisión de Ejecución. 

(3)  Desde la fecha de su adopción, la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 ha sido modificada en varias ocasiones 
con el fin de tener en cuenta la evolución de la situación epidemiológica en la Unión en lo que respecta a la gripe 
aviar. En particular, la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 se modificó mediante la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/696 de la Comisión (5) a fin de establecer normas relativas al envío de partidas de pollitos de un día 
procedentes de las zonas enumeradas en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247. En esta 
modificación se tuvo en cuenta el hecho de que los pollitos de un día presentan un riesgo muy bajo de 
propagación de la gripe aviar altamente patógena, en comparación con otros productos de aves de corral. 

(4)  Además, la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 fue modificada posteriormente por la Decisión de Ejecución 
(UE) 2017/1841 de la Comisión (6) con el fin de reforzar las medidas de control de la enfermedad aplicables 
cuando existe un mayor riesgo de propagación de la gripe aviar altamente patógena. Por consiguiente, en la 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 se dispone ahora el establecimiento a nivel de la Unión de otras zonas 
restringidas en los Estados miembros afectados, tal como se menciona en el artículo 16, apartado 4, de la 
Directiva 2005/94/CE, a raíz de uno o varios brotes de gripe aviar altamente patógena, así como la duración de 
las medidas que se aplicarán en dichas zonas. La Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 también establece ahora 
normas para el envío de aves de corral vivas, pollitos de un día y huevos para incubar desde las otras zonas 
restringidas a otros Estados miembros, siempre que se cumplan determinadas condiciones. 
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(5) Además, el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 ha sido modificado en numerosas ocasiones, princi
palmente para tener en cuenta los cambios en los límites de las zonas de protección y de vigilancia establecidas 
por los Estados miembros afectados de conformidad con la Directiva 2005/94/CE. 

(6)  El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 fue modificado por última vez mediante la Decisión de 
Ejecución (UE) 2018/342 de la Comisión (1), tras la notificación por Bulgaria de un nuevo brote de gripe aviar 
altamente patógena del subtipo H5N8 en su región de Dobrich y tras la notificación de Italia de un nuevo brote 
de dicha enfermedad en su región de Lombardía. Bulgaria e Italia también notificaron a la Comisión que habían 
tomado debidamente las medidas necesarias de conformidad con la Directiva 2005/94/CE a raíz de estos brotes, 
en particular el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en torno a las explotaciones de aves de 
corral infectadas. 

(7)  Desde la fecha de la última modificación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 por la Decisión de Ejecución 
(UE) 2018/342, Italia ha notificado a la Comisión otros brotes de gripe aviar altamente patógena del 
subtipo H5N8 en explotaciones de aves de corral, también en su región de Lombardía. Además, los Países Bajos 
también ha notificado a la Comisión un nuevo brote de gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N6 en 
dicho Estado miembro situado en la provincia de Overijssel. 

(8)  Italia y los Países Bajos también han notificado a la Comisión que han adoptado las medidas necesarias exigidas 
de conformidad con la Directiva 2005/94/CE a raíz de estos brotes recientes, incluido el establecimiento de zonas 
de protección y de vigilancia en torno a las explotaciones de aves de corral infectadas de sus territorios. 

(9)  La Comisión ha examinado dichas medidas en colaboración con Italia y los Países Bajos y considera que los 
límites de las zonas de protección y de vigilancia establecidas por las autoridades competentes italianas y 
neerlandesas se encuentran a una distancia suficiente de las explotaciones de aves de corral en las que se 
confirmaron los nuevos brotes. 

(10)  Con objeto de prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio dentro de la Unión y evitar la imposición 
de obstáculos injustificados al comercio por parte de terceros países, es necesario describir rápidamente a nivel de 
la Unión, en colaboración con Italia y los Países Bajos, las zonas de protección y de vigilancia establecidas en 
Italia y en los Países Bajos, de conformidad con la Directiva 2005/94/CE, a raíz de los recientes brotes de gripe 
aviar altamente patógena en dichos Estados miembros. 

(11)  Por consiguiente, debe actualizarse la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 con el fin de tener en cuenta la 
situación epidemiológica actualizada en Italia y los Países Bajos en lo que respecta a la gripe aviar altamente 
patógena. En particular, las zonas de protección y de vigilancia en Italia y los Países Bajos, que ahora están 
sometidas a restricciones de conformidad con la Directiva 2005/94/CE, deben figurar en el anexo de la Decisión 
de Ejecución (UE) 2017/247. 

(12) Por consiguiente, debe modificarse el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 para actualizar la regiona
lización a nivel de la Unión con el fin de incluir las zonas de protección y de vigilancia establecidas en Italia y en 
los Países Bajos de conformidad con la Directiva 2005/94/CE, a raíz de los recientes brotes de gripe aviar 
altamente patógena en estos Estados miembros, así como la duración de las restricciones aplicables en ellas. 

(13)  Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 en consecuencia. 

(14)  Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, 
Animales, Alimentos y Piensos. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la 
presente Decisión. 
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(1) Decisión de Ejecución (UE) 2018/342 de la Comisión, de 7 de marzo de 2018, por la que se modifica el anexo de la Decisión de 
Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados 
Estados miembros (DO L 65 de 8.3.2018, p. 43). 



Artículo 2 

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 16 de marzo de 2018. 

Por la Comisión 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Miembro de la Comisión  
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ANEXO 

El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 se modifica como sigue:  

1) La parte A se modifica como sigue: 

a)  la entrada correspondiente a Italia se sustituye por el texto siguiente: 

«Estado miembro: Italia 

Superficie que comprende: 

Fecha límite de aplicación de 
conformidad con el  

artículo 29, apartado 1, de la 
Directiva 2005/94/CE 

—  La superficie de las partes de la región de Lombardía (código ADNS 18/0001) 
incluidas en un círculo de tres kilómetros de radio, cuyo centro (WGS84) tiene 
las coordenadas decimales N45.561533 E9.752275 

28.3.2018 

—  La superficie de las partes de la región de Lombardía (código ADNS 18/0002) 
incluidas en un círculo de tres kilómetros de radio, cuyo centro (WGS84) tiene 
las coordenadas decimales N45.558313 E9.955491 

1.4.2018 

—  La superficie de las partes de la región de Lombardía (código ADNS 18/0003) 
incluidas en un círculo de tres kilómetros de radio, cuyo centro (WGS84) tiene 
las coordenadas decimales N45.580821 E9.730178 

14.4.2018»  

b)  la entrada correspondiente a los Países Bajos se sustituye por el texto siguiente: 

«Estado miembro: Países Bajos 

Superficie que comprende: 

Fecha límite de aplicación de 
conformidad con el  

artículo 29, apartado 1, de la 
Directiva 2005/94/CE 

In de provincie Groningen: 

—  Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in 
oostelijke richting tot aan de Bosscherweg. 

—  De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk. 

— De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaard
dijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg. 

—  De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen. 

—  De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting 
overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frij
tumerweg. 

—  De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg. 

—  De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355. 

—  De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan 
de Van Starkenborghkanaal ZZ. 

— De Van Starkenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoen
diep Oostzijde. 

—  De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de 
Niekerkerdiep ZZ. 

—  De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg. 

—  De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot 
aan de Maarsdijk. 

—  De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting 
tot aan de N980.  

29.3.2018 
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Superficie que comprende: 

Fecha límite de aplicación de 
conformidad con el  

artículo 29, apartado 1, de la 
Directiva 2005/94/CE 

—  De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan 
de De Noord. 

—  De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk. 

—  De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren. 

—  De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg. 

—  De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg. 

—  De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg. 

—  De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355. 

In de provincies Overijssel en Gelderland: 

—  Vanaf de kruising van de N307 en de Buitendijksweg, de Buitendijksweg 
volgend in zuidelijke richting tot aan de Cellesbroeksweg. 

—  De Cellesbroeksweg volgend in oostelijke richting tot aan de Zwartendijk. 

—  De Zwartendijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Slaper. 

— De Slaper volgend in noordoostelijke richting tot aan de Meester J.L.M. Nier
sallee. 

—  De Meester J.L.M. Niersallee volgend in noordoostelijke richting tot aan 
de N763. 

—  De N763 volgend in zuidelijke richting tot aan de N308. 

—  De N308 volgend in westelijke richting tot aan de Polweg. 

—  De Polweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosterbroekweg. 

—  De Oosterbroekweg volgend in westelijke richting tot aan de Oosterseweg. 

—  De Oosterseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Zwarteweg. 

— De Zwarteweg volgend in westelijke richting overgaan in de Oostendorper
straatweg tot aan de Weeren. 

—  De Weeren volgend in westelijke richting tot aan de Oostelijke Rondweg. 

— De Oostelijke Rondweg volgend in noordelijke richting tot aan de Wijker
woldweg. 

—  De Wijkerwoldweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke 
richting tot aan het Drontermeer. 

—  Het Drontermeer volgend in noordelijke richting tot aan de N307. 

—  De N307 volgend in oostelijke richting tot aan de Buitendijkseweg. 

13.4.2018»   

2) La parte B se modifica como sigue: 

a)  la entrada correspondiente a Italia se sustituye por el texto siguiente: 

«Estado miembro: Italia 

Superficie que comprende: 
Fecha límite de aplicación de 

conformidad con el artículo 31 
de la Directiva 2005/94/CE 

—  La superficie de las partes de la región de Lombardía (código ADNS 18/0001) 
incluidas en un círculo de tres kilómetros de radio, cuyo centro (WGS84) tiene 
las coordenadas decimales N45.561533 E9.752275 

Del 29.3.2018 al 6.4.2018 
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Superficie que comprende: 
Fecha límite de aplicación de 

conformidad con el artículo 31 
de la Directiva 2005/94/CE 

—  La superficie de las partes de la región de Lombardía (código ADNS 18/0001) 
que se extienden más allá del área descrita en la zona de protección e incluidas 
en un círculo de diez kilómetros de radio cuyo centro (WGS84) tiene las coor
denadas decimales N45.561533 E9.752275 

6.4.2018 

—  La superficie de las partes de la región de Lombardía (código ADNS 18/0002) 
incluidas en un círculo de tres kilómetros de radio, cuyo centro (WGS84) tiene 
las coordenadas decimales N45.558313 E9.955491 

Del 2.4.2018 al 10.4.2018 

—  La superficie de las partes de la región de Lombardía (código ADNS 18/0002) 
que se extienden más allá del área descrita en la zona de protección e incluidas 
en un círculo de diez kilómetros de radio cuyo centro (WGS84) tiene las coor
denadas decimales N45.558313 E9.955491 

10.4.2018 

—  La superficie de las partes de la región de Lombardía (código ADNS 18/0003) 
incluidas en un círculo de tres kilómetros de radio, cuyo centro (WGS84) tiene 
las coordenadas decimales N45.580821 E9.730178 

Del 15.4.2018 al 
23.4.2018 

—  La superficie de las partes de la región de Lombardía (código ADNS 18/0003) 
que se extienden más allá del área descrita en la zona de protección e incluidas 
en un círculo de diez kilómetros de radio cuyo centro (WGS84) tiene las coor
denadas decimales N45.580821 E9.730178 

23.4.2018»  

b)  la entrada correspondiente a los Países Bajos se sustituye por el texto siguiente: 

«Estado miembro: Países Bajos 

Superficie que comprende: 
Fecha límite de aplicación de 

conformidad con el artículo 31 
de la Directiva 2005/94/CE 

In de provincie Groningen: 

—  Vanaf de kruising van de Kuipersweg en de N355 (Buitenpost), de N355 
volgen in oostelijke richting tot aan de Steenharts. 

—  De Steenharst volgend in noordelijke richting tot aan de Zevenhuisterweg. 

—  De Zevenhuisterweg volgend in west noordelijke richting tot aan de Hesseweg. 

—  De Hesseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Brongersmaweg. 

—  De Brongersmaweg volgend in noordelijke richting tot aan de Foijingaweg. 

— De Foijingaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Wester-Nieuwkruis
land. 

— De Wester-Nieuwkruisland volgend in noordelijke richting tot aan de Kwel
derweg. 

—  De Kwelderweg volgend in oostelijke richting tot aan de W. van der Ploegweg. 

—  De W. van der Ploegweg volgend in noordelijke richting tot aan de Hooge 
Zuidwal. 

—  De Hooge Zuidwal volgend in oostzuidelijke richting tot aan de N388. 

—  De N388 volgend in noordelijke richting tot aan de Stationsstraat. 

— De Stationsstraat volgend in noordoostelijke richting tot aan het Hunsingoka
naal (Water).  

29.3.2018 
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Superficie que comprende: 
Fecha límite de aplicación de 

conformidad con el artículo 31 
de la Directiva 2005/94/CE 

— Het Hunsingokanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Kanaal
straat. 

—  De Kanaalstraat volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Hoofdstraat. 

—  De Hoofdstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Vlakkeriet. 

—  De Vlakkeriet volgend in oostelijke richting tot aan de Kattenburgerweg. 

—  De Kattenburgerweg volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke 
richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Zuurdijksterweg. 

—  De Zuurdijksterweg volgend in oostelijke richting tot aan de N983. 

—  De N983 volgend in zuidelijke richting tot aan het Reitdiep (Water). 

—  Het Reitdiep (Water) volgend in oostelijke richting tot aan het Aduarderdiep 
(Water) 

— Het Aduarderdiep (Water) volgend in zuidelijke richting tot aan het van Star
kenborgh Kanaal (Water). 

— Het Starkenborgh Kanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Gaai
kemadijk. 

—  De Gaaikemadijk volgend in zuidelijke richting tot aan de N355. 

—  De N355 volgend in oostelijke richting tot aan de N977. 

—  De N977 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hoendiep. 

—  De Hoendiep volgend in westelijke richting tot aan de Roderwolderdijk. 

—  De Roderwolderdijk volgend in zuidelijke richting tot aan de A7. 

—  De A7 volgend in westelijke richting tot aan de Matsloot. 

—  De Matsloot volgend in zuidelijke richting tot aan de Sandebuur. 

—  De Sandebuur volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting 
tot aan de Sandebuursedijk. 

—  De Sandebuursedijk volgend in westelijke richting tot aan de Aan De Vaart. 

—  De Aan de Vaart volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg. 

—  De Damweg volgend in westelijke richting overgaand in de Turfweg tot aan 
de N372. 

—  De N372 volgend in west noordelijke richting tot aan de Van Panhuijslaan. 

—  De Van Panhuijslaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Lindensteinlaan. 

—  De Lindensteinlaan volgend in westelijke richting tot aan de Auwemalaan. 

—  De Auwemalaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Pastoor Hopperlaan. 

— De Pastoor Hopperlaan volgend in westelijke richting overgaand in de Veen
derij tot aan de Turfring. 

—  De Turfring volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot 
aan de Tolbertervaart. 

—  De Tolbertervaart volgend in zuidelijke richting tot aan de N979. 

—  De N979 volgend in westzuidelijke richting tot aan de Carolieweg. 

—  De Carolieweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting 
overgaand in de Grouwweg tot aan de Jonkersweg. 

—  De Jonkersweg volgend in noordelijke richting tot aan de Nieuweweg. 

—  De Nieuweweg volgend in westelijke richting overgaand in de Kruisweg tot aan 
de N980.  
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Superficie que comprende: 
Fecha límite de aplicación de 

conformidad con el artículo 31 
de la Directiva 2005/94/CE 

—  De N980 volgend in noordelijke richting tot aan de Leidijk. 

—  De Leidijk volgend in westelijke richting tot aan de Zuiderweg. 

—  De Zuiderweg volgend in westelijke richting tot aan de Oude Dijk. 

—  De Oude Dijk volgend in noordelijke richting tot aan de N981. 

—  De N981 volgend in westelijke richting tot aan de N358. 

—  De N358 volgend in noordelijke richting overgaand in Lutkepost overgaand in 
de Kuipersweg tot aan de kruising met de N355. 

—  Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in 
oostelijke richting tot aan de Bosscherweg. 

—  De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk. 

— De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaard
dijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg. 

—  De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen. 

—  De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting 
overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frij
tumerweg. 

—  De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg. 

—  De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355. 

—  De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan 
de Van Starkenborghkanaal ZZ. 

— De Van Starkenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoen
diep Oostzijde. 

—  De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de 
Niekerkerdiep ZZ. 

—  De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg. 

—  De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot 
aan de Maarsdijk. 

—  De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting 
tot aan de N980. 

—  De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan 
de De Noord. 

—  De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk. 

—  De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren. 

—  De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg. 

—  De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg. 

—  De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg. 

—  De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355. 

29.3.2018 
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In de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland: 

—  Vanaf de kruising van de N307 en de Buitendijksweg, de Buitendijksweg 
volgend in zuidelijke richting tot aan de Cellesbroeksweg. 

—  De Cellesbroeksweg volgend in oostelijke richting tot aan de Zwartendijk. 

—  De Zwartendijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Slaper. 

— De Slaper volgend in noordoostelijke richting tot aan de Meester J.L.M. Nier
sallee. 

—  De Meester J.L.M. Niersallee volgend in noordoostelijke richting tot aan 
de N763. 

—  De N763 volgend in zuidelijke richting tot aan de N308. 

—  De N308 volgend in westelijke richting tot aan de Polweg. 

—  De Polweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosterbroekweg. 

—  De Oosterbroekweg volgend in westelijke richting tot aan de Oosterseweg. 

—  De Oosterseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Zwarteweg. 

— De Zwarteweg volgend in westelijke richting overgaan in de Oostendorper
straatweg tot aan de Weeren. 

—  De Weeren volgend in westelijke richting tot aan de Oostelijke Rondweg. 

— De Oostelijke Rondweg volgend in noordelijke richting tot aan de Wijker
woldweg. 

—  De Wijkerwoldweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke 
richting tot aan het Drontermeer. 

—  Het Drontermeer volgend in noordelijke richting tot aan de N307. 

—  De N307 volgend in oostelijke richting tot aan de Buitendijkseweg. 

13.4.2018 

—  Vanaf de kruising N50 / Noorddiepweg, Noorddiepweg volgen in zuidoostelijke 
richting tot aan Kattewaardweg. 

—  Kattewaardweg volgen in oostelijke richting tot aan Frieseweg. 

—  Frieseweg volgen in noordelijke richting tot aan Middendijk. 

—  Middendijk volgen in oostelijke richting tot aan Heultjesweg. 

—  Heultjesweg volgen in oost- zuidoostelijke richting tot aan Nijlandsweg. 

—  Nijlandsweg volgen in oostelijke richting tot aan Stikkenpolderweg. 

—  Stikkenpolderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Nesweg. 

—  Nesweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Brinkweg. 

—  Brinkweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ganzendiep. 

—  Ganzendiep volgen in oostelijke richting tot aan Mandjeswaardweg. 

—  Mandjeswaardweg volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg N760. 

—  Provincialeweg N760 volgen in oostelijke richting overgaand in Kamperzeedijk 
West tot aan Schaapsteeg.  

13.4.2018» 
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—  Schaapsteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Wetering tot aan 
Stadshagenallee. 

—  Stadshagenallee volgen in oostelijke richting tot aan Milligerlaan. 

—  Milligerlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Mastenbroekerallee. 

—  Mastenbroekerallee volgen in oostelijke richting tot aan Hasselterdijk. 

—  Hasselterdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Frankhuisweg. 

—  Frankhuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hasselterweg. 

—  Hasselterweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Blaloweg. 

—  Blaloweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westenholterallee. 

—  Westerholterallee volgen in zuidoostelijke richting overgaand in IJselallee tot 
aan Spoorlijn Zwolle -Amersfoort. 

—  Spoorlijn Zwolle -Amersfoort volgen in zuidelijke richting tot aan IJssel. 

—  IJssel volgen in zuidelijke richting tot aan Hertog Willempad. 

—  Hertog Willempad volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuweweg. 

— Nieuweweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Apeldoornseweg over
gaand in Groteweg tot aan Molenweg. 

—  Molenweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Leemculenweg. 

—  Leemculenweg volgen in westelijke richtingtot aan A50. 

—  A50 volgen in zuidelijke richting tot aan afslag Nunspeet / Kamperweg. 

—  Kamperweg. Volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Zuidweg. 

—  Nieuwe Zuidweg volgen in zuidwestelijke richting overgaand in Zuidweg tot 
aan Elburgerweg. 

—  Elburgerweg volgen in noordelijke richting tot aan A28. 

—  A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan de verlengde Haerderweg. 

— Verlengde Haerderweg volgen in noordwetelijke richting overgaand in Beuken
laan tot aan Bovenweg. 

— Bovenweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Burgermeester Fries
wijkweg. 

—  Burgermeester Frieswijkweg volgen in noordelijke richting tot aan Grevensweg. 

—  Grevensweg volgen in noordelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg West. 

— Zuiderzeestraatweg West. Volgen in zuidelijke richting tot aan Mezenberg
erweg. 

—  Mezenbergerweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Molenweg. 

—  Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kolmansweg. 

—  Kolmansweg volgen in westelijke richting tot aan Hoge Bijssselse-Pad. 

—  Hoge Bijssselse-Pad volgen in noordwestelijke richting tot aan Veluwemeer. 

—  Veluwemeer overstekend naar Bremerbergweg. 

—  Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Alikruikweg. 

—  Alikruikweg volgen in oostelijke richting tot aan Oldebroekerweg.  
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—  Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Olsterweg. 

—  Olsterweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Oosterwoldertocht. 

—  Oosterwoldertocht volgen in noordwestelijke richting tot aan Hoge Vaart. 

—  Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting volgen tot aan Hanzeweg./N307. 

—  Hanzeweg./N307 volgen in oostelijke richting tot aan Ketelweg. 

—  Ketelweg volgen in noordelijke richting tot aan Vossemeerdijk. 

—  Vanaf Vossemeerdijk via Vossemeer naar de monding van de IJssel. 

—  Monding van de IJssel volgen tot aan N50. 

—  N50 volgen in noordelijke richting tot aan kruising N50 / Noorddiepweg.   
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