Informatiebrief

Werkzaamheden
N305 Gooiseweg
Terugblik
Eind januari 2019 begonnen de voorbereidende
werkzaamheden voor het verdubbelen van het
laatste deel van het traject N305 Gooiseweg.
Aannemersbedrijf de Waard startte met het aan
brengen van een zogenaamde voorbelasting van
95.000 m3 zand op het deel waar straks de weg
komt te liggen. De extra belasting van zand zorgt er
voor dat de ondergrond gaat inklinken en samen
gedrukt wordt. Dit voorkomt verzakkingen van de
weg in de toekomst.
Het zand dat nodig was voor de voorbelasting
haalde De Waard uit o.a. uit het Markermeer en
voer het per schip via de Hoge Vaart aan. Ook werd
er zand gebruikt dat vrij kwam bij het nieuw ont
wikkelde natuurgebied ‘Kop van het Horsterwold’,
dat langs de Gooiseweg ligt.
De aangebrachte voorbelasting blijft tenminste één
jaar liggen. Maandelijks meet De Waard de voort
gang. Uit deze metingen bleek dat er op een aantal
plekken van het nieuwe traject extra voorbelasting
nodig was. Hier stroomde vroeger de Oereem en
daardoor zit de ondergrond net anders in elkaar.
Op deze plekken zijn extra maatregelen getroffen.

De voorbelasting wordt aangebracht.

Duikers onder de Gooiseweg
De Waard bracht niet alleen voorbelasting aan in
2019. Vlak voor de bouwvak vakantie verplaatsten
de werkzaamheden zich naar de Rassenbeektocht
en de Priemtocht. Deze tochten worden met
onderdoorgangen (duikers) onder het bestaande
deel van de Gooiseweg verbonden met de Hoge
Vaart. Omdat straks het traject van de Gooiseweg
wordt verdubbeld, moesten de bestaande duikers
worden verlengd. Duikers zorgen voor een goede
waterverbinding in het gebied. De duiker bij de
Rassenbeektocht wordt ook gebruikt door dieren
om de Gooiseweg ‘over te steken’. Bij het verlen
gen van de duikers zijn door De Waard speciale
loopplanken voor de dieren aangelegd. Zo ont
staat er als het ware een snelweg voor dieren. De
werkzaamheden bij de duikers waren net voor de
kerst klaar en zijn te herkennen door de blauwe
relingen die langs de Gooiseweg staan.

Groen langs de Gooiseweg
Van den Bijl en Heijerman b.v. kwamen in septem
ber aan boord voor de groenvoorziening langs de
Gooiseweg. Zij plantten voornamelijk eiken in het
gebied: er zijn 250 zomereiken en 170 moseiken
geplaatst. Bij de Priemtocht legden zij een bos
plantsoen aan. Daarnaast zaait Van den Bijl het
gras in en maken zij de bermen mooi. Wanneer
de nieuwe, verdubbelde Gooiseweg gereed is,
worden er nog meer bomen geplant. De komende
jaren zult u Van den Bijl en Heijerman b.v. nog
vaker zien langs de weg voor het onderhouden
van de berm, bomen en planten.

Twee extra rijstroken
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 is nog één deel van de
Gooiseweg niet verdubbeld. Het verdubbelen van
dit laatste deel staat de komende jaren op de
planning en is in 2021 gereed. Tussen de kruising
met de Gooimeerdijk-Oost (N704) en de Nijkerker
weg (N301) liggen straks gescheiden rijbanen met
twee rijstroken per richting. De rijstroken worden
ingericht met ribbelstroken en glasbollen voor
een verhoogde veiligheid.

Intelligente verkeerslichten
De rotonde bij de Nijkerkerweg en de Gooimeer
dijk-Oost wordt ook op de verdubbeling aangepast.
Er komt een kruispunt voorzien van intelligente
verkeerslichten. Dit betekent dat het verkeerslicht
op basis van ontvangen voertuigdata het kruispunt
efficiënter gaat regelen. Uit de data leest het ver
keerslicht namelijk hoeveel verkeer er aan komt.
Het intelligente verkeerslicht zendt daarnaast ook
data uit naar de weggebruiker zodat zij weten wan
neer zij groen licht kunnen verwachten.
Bij het kruispunt komt er ook een vrije baan,
zonder verkeerslicht, om rechtsaf van Almere naar
Nijkerk te gaan. Zo’n baan komt er ook om van
Nijkerk naar Zeewolde te gaan.

Meer informatie
Heeft u een vraag over de bovenstaande
informatie? Neem dan contact op met de afdeling
infrastructuur via telefoonnummer 0320–265 566 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.

Flevowegen.nl

Colofon

Kijk op www.flevowegen.nl voor meldingen over

Dit is een uitgave van:

provinciale werkzaamheden, actuele omleidingen en

Provincie Flevoland

nieuws over infrastructurele projecten.

Visarenddreef 1
Postbus 55

Ook kunt u zich hier aanmelden voor onze SMS-

8200 AB Lelystad

waarschuwingsdienst. Hiermee wodt u op de hoogte
gehouden van alle werkzaamheden en calamiteiten

Contact:

op de door u geselecteerde provinciale wegen. Hier

T 0320 – 265 566

zijn geen kosten aan verbonden.

E gooiseweg3@flevoland.nl
W flevowegen.nl/aanwinsten/gooiseweg
Maart 2020
Aan de teksten in deze informatiebrief kunnen geen
rechten worden ontleend

flevowegen.nl

