Verbreding
Hogering Almere
In opdracht van provincie Flevoland maakt aannemer Gebr. Van der Lee de N702 Hogering
de komende jaren klaar voor de groei van Almere. Van 2020 tot 2023 gaat de Hogering op
de schop, tussen de A6 en de Contrabasweg. In beide richtingen komt er een rijstrook bij en
bij de Herman Gorterweg en de Hollandsedreef rijdt het verkeer straks door een tunnelbak
onder deze kruisingen door. Voor het verkeer dat de wijken in en uit wil, komen speciale
op- en afritten en worden langs de Hogering parallelbanen aangelegd. Deze aanpassingen
zorgen er voor dat het verkeer de komende jaren weer vlot én veilig door kan rijden.
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Waarom wordt de Hogering verbreed?
De verbreding van de Hogering is onderdeel van het
convenant ‘Stedelijke Bereikbaarheid Almere’ waarin
het rijk, de provincie en gemeente afspraken hebben
gemaakt over de groei van Almere en de bijbehorende
noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur. De

Planning
Jaar

Status

2020

Ontwerp gereed en start voorbereidende
werkzaamheden (aanbrengen voorbelasting)

2021

• Start werkzaamheden tunnelbak kruising
Neonweg-Herman Gorterweg

aanleg van de wijken Almere Poort en Pampus zorgen

• Start werkzaamheden tunnelbak kruising

voor extra drukte op de Hogering. De aanpassingen zorgen

Hollandsedreef-Pampusdreef

voor een goede doorstroming op de Hogering, ook in de

• Aanpassingen Bastion en geluidsscherm bij

toekomst.

Literatuurwijk
2022

Wist u dat…

Herman Gorterweg, Neonweg, Pampusdreef en

…… Er over de Hogering dagelijks bijna 40.000 voertuigen

Hollandsedreef

rijden
…… Er ruim 100.000m zand is gebruikt voor het aanbrengen
3

Bouw parallelbanen en op- en afritten

2023

Nieuwe Hogering in gebruik

van de voorbelasting?
…… Er twee tijdelijke wegen (bypasses) worden aangelegd
zodat het doorgaande verkeer op de Hogering langs de

Altijd op de hoogte via de BouwApp

werkzaamheden kan?

De werkzaamheden zorgen voor hinder voor bewoners

…… Er 15.000 vrachtwagens worden ingezet voor de
grondafvoer?
…… Er 130 vrachtwagens met in totaal 800 heipalen en 1200
betonmixers nodig zijn voor één tunnelbak

en weggebruikers. Zo is er hinder door afgesloten wegen
en een verlaagde snelheid op de Hogering. Ook zullen
diverse werkzaamheden voor geluids- en trillingshinder
zorgen. Via de BouwApp kunt u op de hoogte blijven over
het project Hogering. Ook kan de app gebruikt worden om
contact op te nemen met het projectteam. De app is gratis
te downloaden via de App Store of de Google Play Store. U
kunt het project ‘Hogering Almere’ in de zoekbalk invoeren.
Of scan de QR-code met uw telefoon rechtop om de app
direct te downloaden.
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