
Informatiebrief

Werkzaamheden
N305 Gooiseweg
In opdracht van provincie Flevoland voert aannemer Gebr. Van der Lee de werkzaamheden voor de baan ver dub
beling N305 Gooiseweg uit. De afgelopen maanden hebben zij de verharding van de nieuwe rijbaan aangebracht 
en de nieuwe rijbaan aangesloten op de kruispunten N305 Gooiseweg/N704 GooimeerdijkOost en N305 
Gooiseweg/Adelaarsweg. Om deze aansluitingen mogelijk te maken is de vormgeving en inrichting van deze 
kruispunten aangepast. Ook hebben zij de, nu bestaande, zuidbaan van de Gooiseweg opnieuw geasfalteerd. 
Op maandag 23 augustus breekt de laatste fase aan: het ombouwen van het kruispunt bij de N301 Nijkerkerweg. 
Deze fase brengt hinder met zich mee voor het verkeer van en naar Nijkerk in de vorm van omleidingsroutes en 
extra reistijd. Aansluitend op de werkzaamheden voor de verdubbeling, start aannemer KWS met onderhouds
werkzaamheden van de Gooiseweg op het traject tussen de N301 Nijkerkerweg en de N705 Spiekweg. Ook 
daarover leest u meer in deze informatiebrief. 

Afsluiting N301 Nijkerkerweg
Van maandag 23 augustus tot en met maandagochtend 13 
september om 06:00 uur is de N301 Nijkerkerweg dicht tussen 
de rotonde N305 Gooiseweg en de rotonde N705 Spiekweg. 

Nijkerk naar Almere (en omgekeerd)
Verkeer komend uit Nijkerk naar Almere, Hilversum (A27) of 
vakantiepark de Eemhof rijdt om via A28/A1/A27 of via de N704 
Slingerweg, Eemmeerdijk en Gooimeerdijk-Oost. Verkeer uit 
 Almere naar Nijkerk gaat bij de N704 Gooimeerdijk-Oost rechts-
af en vervolgt hun route via de Eemmeerdijk en Slingerweg.

Nijkerk naar Zeewolde (en omgekeerd)
Verkeer komend uit Nijkerk naar Zeewolde/Harderwijk rijdt 
om via de N301 Nijkerkerweg en N705 Spiekweg.

Almere naar Zeewolde (en omgekeerd)
Verkeer tussen Almere en Zeewolde kan over de N305 rijden. 
Bij de rotonde met de N301 Nijkerkerweg kan het verkeer 
alleen rechtdoor via een tijdelijke verkeerssituatie. 

Nijkerkerpad
Om sluipverkeer te weren is het in deze periode niet mogelijk 
vanaf de Gooiseweg het Nijkerkerpad te bereiken. Ook wordt 
het Nijkerkerpad bij de rotonde Spiekweg afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Alleen bestemmingsverkeer kan gebruik 
maken van het Nijkerkerpad. Een verkeersregelaar houdt het 
onbestemde verkeer tegen.

Na 13 september
Na drie weken wordt de noordbaan van de rotonde aange-
past op de nieuwe situatie. Dit betekent dat het verkeer van 
Nijkerk naar Almere nog steeds omrijdt via de A28/A1/A27 of 
via de N704 Slingerweg, Eemmeerdijk en Gooimeerdijk-Oost. 
Verkeer van Almere naar Nijkerk kan wel via de N305 Gooise-
weg. Verkeer van Zeewolde naar Nijkerk rijdt om via de N705 
Spiekweg. Verkeer van Nijkerk naar Zeewolde kan wel via de 
N301 Nijkerkerweg en N305 Gooiseweg. Verkeer tussen Alme-
re en Zeewolde gaat bij de aansluiting van de Nijkerkerweg 
over de nieuw aangelegde (zuidelijke) rijbaan, waarbij het 
verkeer per richting één rijstrook heeft.

Wat gaan we doen?
Tijdens de afsluiting wordt het kruispunt bij de Nijkerker weg 
aangepast op de nieuwe situatie. De rotonde maakt plaats 
voor een kruispunt. Intelligente verkeerslichten zorgen dat 
het verkeer vlot en veilig kan doorstromen. Ook komt er bij 
dit kruispunt een vrije baan, zonder verkeerslicht, om rechts-
af te slaan van Almere naar Nijkerk. Zo’n vrije baan komt er 
ook om van Nijkerk naar Zeewolde te gaan. 

Na het aanpassen van dit kruispunt zijn op zaterdag 25 sep-
tember alle werkzaamheden afgerond en is ook de laatste 
fase van het meerjaren project “verdubbeling Gooiseweg” 
gereed. 

Groot onderhoud in het najaar

Direct aansluitend op de laatste werkzaamheden 
voor de verdubbeling voert de provincie Flevoland 
groot onderhoud uit op de N305 Gooiseweg op het 
traject tussen de N301 Nijkerkerweg en de N705 
Spiekweg. Deze werkzaamheden duren tot en met 
12 november 2021. Tijdens de werkzaamheden blijft 
de weg open, maar krijgt het verkeer wel te maken 
met een aangepaste verkeerssituatie. Het verkeer in 

beide richtingen maakt gebruik van de noordelijke 
rijbaan (in de richting van Almere). Er is één rijstrook 
beschikbaar voor het verkeer richting Zeewolde en 
één rijstrook beschikbaar voor het verkeer richting 
Almere. Ook wordt de maximum snelheid verlaagd. 
Tijdens de spits kan er extra reistijd ontstaan omdat 
er minder rijstroken beschikbaar zijn. Meer informatie 
over de werkzaamheden volgt via flevowegen.nl.

Meer informatie 

Heeft u een vraag over de bovenstaande informatie? 
Neem dan contact op met de afdeling infra structuur 
via telefoonnummer 0320-265566 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.

Colofon
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Verkeer tussen Almere en Zeewolde (en omgekeerd)
rijdt via de noordelijke helft van de rotonde.
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