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Werkzaamheden Kruising Ganzenweg-Knardijk

Geachte heer, mevrouw,

Strukton Civiel Noord & Oost gaat in opdracht van Provincie Flevoland het fileknooppunt bij de
rotonde Ganzenweg-Knardijk aanpakken. Het project bestaat uit het aanleggen van een
ongelijkvloerse kruising met bijkomende werkzaamheden. Daarnaast wordt aan de Hoge Dwarsvaart
een natuurvriendelijke oever aangelegd. Wij gaan deze werkzaamheden de komende jaren
uitvoeren en proberen hierbij de bestaande wegen zo veel mogelijk beschikbaar te houden voor
verkeer. Middels deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die in 2020 plaatsvinden en
geven wij een korte doorkijk naar 2023.

Globale planning 2020
De komende maanden gaat Strukton Civiel samen met provincie Flevoland en andere betrokkenen
verder met het uitwerken en afronden van het ontwerp. Wij gaan ook, wanneer de situatie het weer
toelaat na 1 september, een inloopavond organiseren om het definitieve ontwerp aan u te
presenteren. In tussentijd zullen wij u op een alternatieve manier informeren.

Wij voeren de komende maanden een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Dit betreft met
name grondwerk en het verleggen van kabels en leidingen voor de nieuwe situatie. Wanneer dit
hinder voor u oplevert, informeren wij u tijdig.

Doorkijk 2021-2023
Pas in 2021 verandert de verkeerssituatie. Voor het auto- en landbouwverkeer, OV, de fietsers en
voetgangers wordt een tijdelijke route gemaakt langs de werklocatie zodat veilig gebouwd kan
worden aan het nieuwe kruispunt. Wij verwachten dat in het laatste kwartaal van 2022 het
doorgaande verkeer via het nieuwe kruispunt rijdt. In het eerste kwartaal van 2023 is het project
afgerond.

Verkeersmaatregelen
Om dit werk voor bedrijven, aanwonenden en verkeersdeelnemers zo veilig mogelijk uit te voeren,
met zo min mogelijk overlast, nemen wij een aantal maatregelen. We proberen alle wegen open te
houden, maar dit kan niet altijd. Wanneer we een weg afsluiten wordt u hier tijdig over
geïnformeerd. Bij de verkeersmaatregelen is het uitgangspunt dat alle bedrijven en aanwonenden
altijd bereikbaar zijn.
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Bereikbaarheid van uw bedrijf
Ondanks de garantie van bereikbaarheid van uw bedrijf die wij bieden, zorgen de
verkeersmaatregelen mogelijk voor een alternatieve route. Om te zorgen dat uw klanten/bezoekers
hiervan op de hoogte zijn bieden wij u minimaal 2 weken voor de ingang van de omleidingsroute
een bereikbaarheidskaart en routebeschrijving aan. Hierop staat aangegeven welke routes gevolgd
kunnen worden om uw bedrijf/instantie te bereiken. Deze bereikbaarheidsinformatie kunt u
vervolgens via uw klantcommunicatiekanalen delen.

Coronamaatregelen op de bouwplaats
Onze medewerkers en onze bouwplaatsen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Wij doen er alles
aan om de werkzaamheden veilig voor onszelf en onze omgeving te kunnen uitvoeren. Mocht u
contact hebben met één van onze medewerkers, houd dan 1,5 meter afstand.

Vragen en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen en opmerkingen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager van Strukton Civiel Noord & Oost, mevrouw Ellen de Waard. Dit
kan per e-mail via info.scno@strukton.com en telefonisch op het telefoonnummer 0541 58 41 11.

Meer weten?
Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Stuur dan uw contactgegevens naar
ganzenweg-knardijk@flevoland.nl. Wij voegen u dan toe aan ons digitale bestand en zullen u
gedurende het project informeren over de werkzaamheden. U ontvangt alleen informatie die
volgens ons relevant is voor u. Stelt u daar niet langer prijs op, kunt u zich te allen tijde afmelden.

U kunt ook op de hoogte blijven via één van de onderstaande communicatiekanalen:
• Via onze facebookpagina over dit werk: N302 Ganzenweg-Knardijk
• Onze projectwebsite: www.flevowegen.nl/ganzenweg-knardijk
• SMS-waarschuwingsdienst: meld u via http://sms.flevowegen.nl/aanmelden aan voor deze

waarschuwingsdienst van de provincie. Deze dienst informeert u per SMS over werkzaamheden en
calamiteiten op de door u geselecteerde provinciale wegen, zoals de Ganzenweg en de Knardijk.
Deze dienst is gratis.

Tevredenheidsonderzoek
Wij zijn benieuwd naar uw mening en horen graag hoe u over de werkzaamheden denkt. Meld u aan
voor het omgevingsonderzoek door uw contactgegevens (naam, e-mail en telefoonnummer) te
sturen naar ganzenweg-knardijk@flevoland.nl.

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en zien u in de toekomst graag bij een
informatiebijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Jasper Meershoek
Omgevingsmanager
Provincie Flevoland

Ellen de Waard
Omgevingsmanager
Strukton Civiel Noord & Oost


