
Werkzaamheden
N702 Buitenring
Juni: aanbrengen grondwerk
21 september t/m 30 oktober: aanleg rotonde

Op 21 september 2020 starten de werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde op de 
N702 Buitenring ter hoogte van het Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Met de 
aanleg van de rotonde wordt de toegankelijkheid van het Natuurbelevingscentrum sterk 
verbeterd. De werkzaamheden duren 6 weken.

Werkzaamheden
De bereikbaarheid van het Natuurbelevings
centrum van Staatsbosbeheer is nu niet optimaal. 
In samenwerking met de gemeente Almere is 
daarom gekozen voor de aanleg van een rotonde. 
De huidige Taansluiting wordt omgebouwd naar 
een rotonde met twee rijstroken. Ook wordt de 
toegangsweg naar het Natuurbelevingscentrum 
opnieuw aangelegd.

Traject
De nieuwe rotonde wordt ter hoogte van het 
Natuur  belevingscentrum De Oostvaarders aan
gelegd. De Buitenring wordt afgesloten tussen 
de rotonde met de Stripheldenweg en de ro
ton de met de Bosranddreef. Beide rotondes 
blij ven wel open voor verkeer. Hierdoor blijft de 
Stripheldenb uurt bereikbaar.
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Planning & fasering
In juni wordt het grondwerk aangebracht. Dit is 
nodig om de ondergrond voor de rotonde te la
ten inklinken en steviger te maken. We noemen 
dit ook wel voorbelasting. Deze werkzaamheden 
duren drie weken. De Buitenring blijft tijdens deze 
werkzaamheden open voor het verkeer. Auto
mobilisten kunnen enige hinder ervaren. Na het 
aanbrengen van de voorbelasting geldt op het 
traject een snelheidsbeperking van 70 km per uur.  

Fase1 
Van 21 september tot en met 11 oktober werken 
we aan de zuidkant van de rotonde. De Buiten
ring blijft open voor verkeer. Ter hoogte van 
de werkzaamheden wordt het verkeer over de 
andere rijbaan geleid die tijdelijk voor verkeer 
uit beide richtingen toegankelijk is. Door de 
versmalling van 2 rijbanen naar 1 rijbaan kan het 
verkeer enige hinder onder vinden. 
Het Natuurbelevingscentrum is bereikbaar voor 
autoverkeer. 

Fase 2
Vanaf 12 oktober starten we aan de noordzijde 
van de rotonde en de toegangsweg naar het 
Natuurbelevingscentrum. Deze fase duurt tot 
en met 30 oktober 2020. De Buitenring wordt 
in deze fase afgesloten voor alle verkeer tus
sen de rotonde met de Stripheldenweg en de 
rotonde met de Bosranddreef. Beide rotondes 
blijven wel open voor verkeer. Hierdoor blijft 
de Stripheldenbuurt bereikbaar. Voor andere 
bestemmingen gelden omleidingsroutes. Het 
Natuurbelevingscentrum is in deze periode niet 
bereikbaar voor autoverkeer.

Omleidingsroutes fase 2
Verkeer op de A6 richting Almere Buiten Oost/Oostvaarders en industrie
terrein De Vaart wordt omgeleid via de A6 afslag Almere Buiten West naar 
de N703 Tussenring. 

Verkeer op de A27 richting Almere Buiten Oost/Oostvaarders en industrie
terrein De Vaart wordt eveneens omgeleid via de A6 afslag Almere Buiten 
West en de N703 Tussenring.

Verkeer op de N702 Hogering richting Amsterdam en Lelystad wordt  
omgeleid via de N703 Tussenring en de A6.

Omleidingsroutes fase 2



Geluid in de nieuwe situatie
Het komt vaker voor dat mensen zich zorgen maken over een 
geluidstoename als wij aankondigen een rotonde te gaan 
aanleggen. Daarom voeren wij een akoestisch onderzoek uit 
om de gevolgen voor het geluid in de omgeving van de nieuwe 
rotonde te beoordelen. Bij dit onderzoek wordt, aan de hand 
van de normen in de Wet geluidhinder, de verandering van de 
geluidbelasting in de omgeving van de aan te leggen rotonde 
berekend. De omgeving is hierbij afgebakend tot globaal 400 
meter van de rotonde. Ook voor de beoordeling van de veran
deringen in geluid bestaan eenduidige rekenafspraken.

Uit het akoestisch onderzoek voor de rotonde Buitenring blijkt 
dat door de aanleg van de rotonde de geluidsbelasting beperkt 
zal toenemen. Hierbij is niet alleen de fysieke wijziging van 
de weg betrokken maar is ook rekening gehouden met een 
verwachte toename van het verkeer in de komende 10 jaar. 
Voor de realisatie van de rotonde stelt de Wet geluidhinder als 
voorwaarde dat de totale geluidbelasting van het verkeer op 
de Buitenring niet hoger mag zijn dan de wettelijke voorkeurs
waarde. Wij komen tot de conclusie dat de geluidsbelasting 
door de aanleg van de rotonde binnen de normen valt. We zullen 
geen aanvullende geluidsbeperkende maatregelen treffen.



Meer informatie

In verband met de maatregelen vanwege het Coronavirus vindt 
er geen inloop plaats over deze werkzaamheden. Het is mogelijk 
dat de effecten van de coronacrisis gevolgen hebben voor de 
planning en de uitvoering van de werkzaamheden.

Vragen kunt u stellen via 
werkaandeweg@flevoland.nl of tel. 0320 265 566

Flevowegen.nl

Kijk op www.flevowegen.nl voor meldingen over provinciale 
werkzaamheden, actuele omleidingen en nieuws over 
infrastructurele projecten. 

Ook kunt u zich hier aanmelden voor onze SMS waarschuwings
dienst. Hiermee wodt u op de hoogte gehouden van alle 
werkzaamheden en calamiteiten op de door u geselecteerde 
provinciale wegen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
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