Informatiebrief

Werkzaamheden
N305 Gooiseweg
Terugblik
In 2019 begonnen buiten de voorbereidende werk-

Twee rijstroken in beide richtingen

zaamheden voor het verdubbelen van het laatste

De N305 Gooiseweg is voor zowel Almere,

deel van het traject N305 Gooiseweg. Op de locatie

Zeewolde als Lelystad Airport een

waar de nieuwe rijbaan komt te liggen is een deel

belangrijke verbindingsweg. Bij incidenten

klei weggehaald en is het zandbed voor de weg

op de A6, A27 en A28 vormt de weg ook

en de voorbelasting, zo’n 95.000 m3 zand, aange-

een alternatieve route voor verkeer. Op

bracht. Nut van een voorbelasting is dat de grond

dit moment wordt het laatste deel van

waar straks de weg komt flink wordt samengedrukt

de Gooiseweg verdubbeld. Tussen de

(inklinken) waardoor de kans dat de nieuwe weg

kruising met de Gooimeerdijk-Oost (N704)

verzakt voorkomen wordt. Het afgelopen jaar

en de Nijkerkerweg (N301) liggen straks

(2020) heeft de aangebrachte voorbelasting zijn

gescheiden rijbanen met twee rijstroken

werk gedaan. Dit betekent dat er in 2021 gestart

per richting. Naast het scheiden van de

kan worden met het aanleggen van de weg.

rijrichtingen worden de rijbanen ingericht

Ook zijn in de Priemtocht en de Rassenbeektocht

met ribbelstroken en glasbollen welke als

alvast duikers (onderdoorgangen) aangelegd, zodat

doel hebben de veiligheid te verhogen.

de weg deze watergangen kan kruisen.

Aannemer geselecteerd
In 2020 heeft de aanbesteding plaatsgevonden
voor het aanleggen van de nieuwe rijbaan, het

70

ombouwen van de rotonde met de Nijkerkerweg
naar een kruispunt met vrijliggende rechtsaffers,
en het aanbrengen van een nieuwe deklaag op
de bestaande rijbaan; het zogeheten ‘civiele’
deel.
Gebr. Van der Lee uit Lelystad heeft met de beste aanbieding in het najaar het project gegund
gekregen. Zij zijn vervolgens aan de slag gegaan
met het verder uitwerken van het ontwerp en
het opstellen van de planning.

Planning
februari - juli

in-/uitrit
werkverkeer

Medio februari gaat Gebr. Van der Lee zichtbaar
aan de slag. Zij beginnen met het maken van
de in- en uitritten voor het werkverkeer en het

juli - september

nemen van verkeersmaatregelen op de N305

Begin juli wordt de nieuwe weg aangesloten op de

Gooiseweg. Tussen 06:00 uur ’s ochtends en

kruising met de Gooimeerdijk-Oost (N704) en op de

18:00 uur ’s avonds geldt voor het verkeer op

kruising met de Adelaarsweg/Nijkerkerweg (N301).

de N305 Gooiseweg ter hoogte van de pech-

Vanaf half augustus wordt bij de Nijkerkerweg het

plaatsen een maximum snelheid van 70 km/u

kruispunt aangepast en voorzien van intelligente

omdat het verkeer hier te maken krijgt met in-

verkeerslichten. Ook komt er bij dit kruispunt een

en uitvoegend bouwverkeer. Het bouwverkeer

vrije baan, zonder verkeerslicht, om rechtsaf te slaan

zal eerst de resterende voorbelasting verwijde-

van Almere naar Nijkerk. Zo’n vrije baan komt er ook

ren en kan daarna starten met het aanbrengen

om van Nijkerk naar Zeewolde te gaan. Door deze

van de verharding voor de nieuwe weg. Deze

werkzaamheden in de zomerperiode krijgt het verkeer

werkzaamheden duren tot begin juli.

te maken met extra reistijd en omleidingsroutes.
Hierover communiceren wij in de volgende digitale
nieuwsbrief en via de website flevowegen.nl.

Een vogelzitpaal langs de Gooiseweg

Wist u dat:
• Groenaannemer Van den Bijl en Heijerman b.v.
in 2020 nagenoeg alle nieuwe bomen (485 stuks)
langs het project heeft geplant?
• Zij de komende jaren de berm, bomen en hagen
langs de Gooiseweg onderhouden?
• Er 4 vogelzitpalen zijn geplaatst om de nieuwe
boomtoppen te beschermen?
• De Rassenbeektocht (duiker) onder het bestaande
deel van de Gooiseweg is verlengd en verbonden
met de Hoge Vaart?
• Deze duiker ook een speciale loopvoorziening
hebben voor dieren om de weg ‘onderdoor te
steken’?
• Deze loopvoorziening al goed wordt gebruikt
door de otter?

Meer informatie

Colofon

Heeft u een vraag over de bovenstaande

Dit is een uitgave van:

informatie? Neem dan contact op met de

Provincie Flevoland

afdeling infrastructuur via telefoonnummer

Visarenddreef 1

0320-265566 of stuur een e-mail naar

Postbus 55

gooiseweg3@flevoland.nl.

8200 AB Lelystad

Op www.flevowegen.nl kunt u zich aanmelden
voor onze SMS-waarschuwingsdienst. Hiermee

Contact:

wordt u op de hoogte gehouden van alle

T 0320 – 265 566

werkzaamheden voor dit project of één van

E gooiseweg3@flevoland.nl

onze andere projecten.
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