
Informatiebrief

Werkzaamheden
N305 Gooiseweg
In opdracht van provincie Flevoland voert aannemer Gebr. Van der Lee de baanverdubbeling Gooiseweg uit.  
De afgelopen maanden hebben zij hiervoor de verharding en het asfalt van de nieuwe rijbaan aangebracht.  
Op maandag 28 juni start de volgende fase: het aanpassen van de kruispunten Gooimeerdijk-Oost en 
Adelaarsweg. Deze fase brengt hinder met zich mee in de vorm van een wegafsluiting met omleidingsroutes. 
Hierdoor moet het verkeer tijdens de werkzaamheden rekening houden met extra reistijd. In deze informatiebrief 
leest u hier meer over. 

Afsluiting Gooiseweg
Van maandag 28 juni tot en met maandagochtend 12 juli om 
06.00 uur is de Gooiseweg tussen de Gooimeerdijk-Oost en 
de Nijkerkerweg dicht voor het verkeer. Het verkeer tussen 
Zeewolde en Almere rijdt om tijdens de afsluiting. 

Zeewolde naar Almere
Verkeer van Zeewolde naar Almere, Hilversum (A27) of vakan-
tiepark de Eemhof rijdt om via de N301 Nijkerkerweg, N704 
Slingerweg, Eemmeerdijk en Gooimeerdijk-Oost. 

Almere naar Zeewolde
Verkeer uit Almere richting Zeewolde, Dronten of Walibi 
World wordt omgeleid via de N704 Gooimeerdijk-Oost, 
Eemmeerdijk, Slingerweg en de N301 Nijkerkerweg.

Almere naar Nijkerk
Verkeer van Almere met als eindbestemming Nijkerk wordt 
geadviseerd via de A27, A1 en A28 te rijden. 

Wat gaan we doen?
Tijdens de afsluiting wordt het kruispunt van de Gooimeerdijk-Oost 
aangepast op de nieuwe situatie. Eerst worden de huidige ver-
keerslichten, straatnaamborden, hectometerborden en lichtmasten 
weggehaald. Daarna verwijdert de aannemer de huidige markering 
en een deel van het bestaande asfalt (frezen). Pas dan kan het 
kruispunt opnieuw worden ingericht. Er worden nieuwe kabels 
aangebracht voor de lichtmasten. Ook wordt de fundering van 
de weg bij het kruispunt gecontroleerd en verstevigd. Vervolgens 
wordt er nieuw asfalt aangebracht. Tot slot brengt de aannemer de 
markering aan die aansluit op de nieuwe situatie.

Tijdens de afsluiting past de aannemer ook de Adelaarsweg aan op 
de nieuwe situatie en vinden er voorbereidende werkzaamheden 
plaats voor de fase na 12 juli.  Zo wordt er in de middenberm een 
doorsteek gemaakt waar het verkeer straks tijdelijk overheen rijdt . 

Twee rijstroken in beide richtingen
De N305 Gooiseweg is voor zowel Almere, 
Zeewolde als Lelystad Airport een belangrijke 
verbindingsweg. Bij incidenten op de A6, A27 en 
A28 vormt de weg ook een alternatieve route 
voor verkeer. Op dit moment wordt het laatste 
deel van de Gooiseweg verdubbeld. Tussen de 
kruising met de Gooimeerdijk-Oost (N704) en 
de Nijkerkerweg (N301) liggen straks gescheiden 
rijbanen met twee rijstroken per richting. 
Naast het scheiden van de rijrichtingen worden 
de rijbanen ingericht met ribbelstroken en 
glasbollen welke als doel hebben de veiligheid 
te verhogen.

Wat gaat er nog gebeuren?
In de fase na 12 juli gaat de huidige rijbaan van de Gooiseweg dicht 
voor onderhoud. Het verkeer tussen Zeewolde en Almere rijdt in 
deze fase over de nieuw aangelegde rijbaan (de noordbaan) van 
de Gooiseweg. Er is één rijstrook beschikbaar voor het verkeer 
van Zeewolde naar Almere en één rijstrook beschikbaar voor het 
verkeer van Almere naar Zeewolde. Er geldt onder andere een aan-
gepaste maximum snelheid en een inhaalverbod. 

Vanaf half augustus wordt bij de Nijkerkerweg het kruispunt aange-
past en voorzien van intelligente verkeerslichten. Ook komt er bij 
dit kruispunt een vrije baan, zonder verkeerslicht, om rechtsaf te 
slaan van Almere naar Nijkerk. Zo’n vrije baan komt er ook om van 
Nijkerk naar Zeewolde te gaan. 

Eind september zijn de werkzaamheden voor de baanverdubbeling 
gereed en rijdt het verkeer ook op het laatste deel van de Gooise-
weg over twee gescheiden rijbanen.

Groot onderhoud in het najaar 
Nadat de werkzaamheden voor de baanverdub-
beling gereed zijn, voert de provincie Flevoland 
groot onderhoud uit op de N305 Gooiseweg op 
het traject tussen de N301 Nijkerkerweg en de 
N705 Spiekweg. De werkzaamheden starten op 
maandag 20 september en duren tot en met 31 
oktober 2021. Tijdens de werkzaamheden blijft 
de weg open, maar krijgt het verkeer wel te 
maken met een aangepaste verkeerssituatie. 
Het verkeer in beide richtingen maakt gebruik 
van de noordelijke rijbaan (in de richting van 
Almere). Er is één rijstrook beschikbaar voor het 
verkeer richting Zeewolde en één rijstrook be-
schikbaar voor het verkeer richting Almere. Ook 
wordt de maximum snelheid verlaagd. Tijdens 
de spits kan er door de werkzaamheden extra 
reistijd ontstaan. Meer informatie over de werk-
zaamheden volgt later dit jaar via flevowegen.nl   

Meer informatie 

Heeft u een vraag over de bovenstaande informatie? 
Neem dan contact op met de afdeling infra structuur 
via telefoonnummer 0320-265566 of stuur een e-mail 
naar gooiseweg3@flevoland.nl.  
Op www.flevowegen.nl kunt u zich aanmelden voor 
onze SMS-waarschuwingsdienst. Hiermee wordt u op 
de hoogte gehouden van alle werkzaamheden voor dit 
project of één van onze andere projecten.

Colofon

Dit is een uitgave van:
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:
T  0320 – 265 566
E  gooiseweg3@flevoland.nl
W flevowegen.nl/projecten/gooiseweg

Juni 2021
Aan de teksten in deze informatiebrief kunnen 
geen rechten worden ontleend

flevowegen.nl

N705

N305

A27
Almere

Afsluiting Gooiseweg

Omleidingroute richting Hilversum, Almere
en vakantiepark de Eemhof

Slingerweg

Topografie: BRT © Kadaster

2km
FLEVOLAND | GEO | 210017-22

Nijkerkerweg

Nijkerkernauw

Eemhof

Nijkerk

Horsterwold

Eemmeerdijk

N301

N704

Gooiseweg

Gooimeerdijk-Oost

Omleidingsroute richting Zeewolde, Dronten
en Walibi World

A28

Eemmeer

mailto:gooiseweg3%40flevoland.nl?subject=
https://sms.flevowegen.nl/aanmelden/

