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Grote Projecten
A  De verbreding van de Hogering. De uitvoering van dit 

project start halverwege 2020 en de planning is dat het 
in 2023 gereed is. 

B  De aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over de 
Waterlandseweg. De voorbereidende werkzaamheden 
buiten zijn in 2019 gestart. Het daadwerkelijk plaatsen 
van de brug gebeurt in 2020. 

C  De verdubbeling van de Gooiseweg fase 3. In 2019 is de 
voorbelasting van de nieuwe rijbaan neergelegd. Deze 
voorbelasting blijft een jaar liggen. In de tussentijd 
worden er nieuwe bomen geplant. In het najaar van 2020 
starten de werkzaamheden aan de weg. De planning is 
dat in 2021 het project wordt afgerond. 

D  De aanleg van het tweede deel van de N727 Anthony 
Fokkerweg en aansluiting 9 op de A6. De uitvoering start 
in februari 2020 en het project wordt in 2021 afgerond.

E  De aanleg van een ongelijkvloerse kruising Ganzenweg-
Knardijk. De voorbereidende werkzaamheden starten in 
2020 en de verwachting is dat het project in 2023 gereed 
is.

F  Vernieuwen van de N307 Roggebot-Kampen tussen 
Dronten en Kampen, het bouwen van een nieuwe brug 
over het Drontermeer en het weghalen van 
Roggebotsluis. Dit is een gezamenlijk project met de 
provincie Overijssel. De verwachting is dat de uitvoering 
begin 2021 start en dat het project eind 2022 gereed is.

G  Het programma Groot onderhoud bruggen en sluizen. 
In het vierde kwartaal van 2019 is gestart met de eerste 
werkzaamheden op locatie. Begin 2020 vindt de eerste 
grote renovatie plaats, namelijk van de Urkersluis. De 
planning is dat in maart 2023 alle 16 locaties 
gerenoveerd zijn. 

NJO projecten 
(Niet-jaarlijks onderhoud)

1  Fietspad Gemaalweg vervangen van asfalt door beton

2  Bomen Gemaalweg kappen en herplanten van bomen. 
Ook wordt schade aan het fietspad hersteld

3  Banterkade aanleg van een trailerhelling

4  Kuinderweg onderhoud aan de weg en twee rotondes

5  Lemstervaart onderhoud aan de oever beschoeiing en 
vervanging remmingwerk ter hoogte van Bant 

6  Espelerringweg groot onderhoud aan de weg

7  Zwolsevaart aanleg van natuurvriendelijke oevers

8  Fietspad Nagelerweg vervangen van asfalt door beton

9  Mammouthweg aanleg van een trailerhelling

10  Leemringweg groot onderhoud aan de weg inclusief de 
aanleg van paddentunnels en het kappen van bomen

11  Fietspad Kamperweg vervangen van asfalt door beton

12  Ketelhaven aanleg van een trailerhelling

13  Hanzeweg vervangen van verkeerslichten

14  Oostervaart onderhoud aan de oeverbeschoeiing

15  Fietspad Biddingringweg herstelwerkzaamheden  
en herplanten van bomen

16  Dronterweg groot onderhoud aan de weg inclusief  
de aanleg van een rotonde

17  Lage Dwarsvaart onderhoud aan de oeverbeschoeiing

18  Harderdijk groot onderhoud aan de weg

19  Larserweg/Gooiseweg vervangen verkeerslichten

20  Ganzenweg/Sternweg vervangen verkeerslichten

21  Fietspad Oostvaardersdijk herstelwerkzaamheden  
fietspad

22  Buitenring, aanleg van een rotonde bij de ingang naar 
het natuur belevingscentrum

23  Oostvaardersdijk/Trekvogelpad vervangen verkeers-
lichten

24  Buitenring/Polderdreef vervangen verkeerslichten

25  Tussenring/Buitenhoutsedreef vervangen verkeers-
lichten

26  Hoge Vaart vervangen oever beschoeiing

27  Vogelweg aanleg van een faunatunnel

28  Waterlandseweg/Nederstichtse laan vervangen  
verkeerslichten

29  Noordoever Hoge vaart vervangen oeverbeschoeiing

30  Gooiseweg herplanten van bomen

31  Fietspad Spiekweg herstel werkzaamheden fietspad

32  Spiekweg herplanten van bomen

Infra in 2020

= Natuur

= Weg

= Fietspad

= Fietsbrug

= Faunatunnel

= Sluis

= Verkeerslichten

= Kruising

= Rotonde

= Oeverbeschoeiing

= Natuurvriendelijke oever

= Trailerhelling

= Beweegbare brug


