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Rondweg 
Voorthuizen

Uitvoerder rondweg 
Voorthuizen bekend
De opdrachtnemer voor de realisatie van de  
rondweg N303 Voorthuizen is bekend; Reef Infra uit 
Oldenzaal, onderdeel van Strukton Civiel.  
Reef Infra krijgt de opdracht van de provincie 
Gelderland omdat zij de beste aanbieding hebben 
gedaan. Vijf inschrijvers hebben een aanbieding 
(aanbesteding) mogen doen en zijn beoordeeld op 
onder andere het duurzaam gebruik van grond–
stoffen, risicobeheersing en prijs. Reef Infra kwam 
als beste uit de bus.

Samenwerking
Reef Infra realiseert zowel het westelijke als het 
noordelijke deel van de rondweg om Voorthuizen, 
om zo de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk 
te beperken. De provincie Gelderland en de 
gemeente Barneveld werken daarin nauw samen. 
De uitvoerder heeft aangegeven zeer content te zijn 
met het aannemen van het werk en informeert de 
omgeving samen met de Provincie de omgeving 
waar nodig. Met het selecteren van deze opdracht–
nemer is er weer een belangrijke stap gezet naar de 
realisatie van de rondweg. 

De voorbereidingen voor de toekomstige rondweg in Voorthuizen zijn in volle 
gang. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over alle ontwikkelingen. 

Planning
Reef Infra begint voor de zomer met de uitwerking 
van het ontwerp. De verwachting is dat begin 2019 
wordt gestart met de werkzaamheden buiten.  
De rondweg wordt waarschijnlijk voor het einde  
van 2019 opengesteld.
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Informatiecentrum wordt ingericht
Na de zomer wordt er in het voormalige woonhuis 
aan de Baron van Nagellstraat 108 te Voorthuizen 
een informatiecentrum ingericht. De openings–
tijden hiervan maken we later bekend. 

Waar kunt u terecht?
Bij de plannen voor de rondweg N303 in Voorthuizen 
werken we samen met de gemeente Barneveld die 
zorgt voor de aanleg van de verbindingsweg tussen 
de Rubensstraat en de Apeldoornsestraat. 

Als u vragen heeft over dit onderdeel van het 
project, kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
de gemeente Barneveld, info@barneveld.nl  
of via tel. 140342 (geen netnummer nodig).
Uw eventuele overige vragen zijn welkom bij de 
provincie Gelderland via provincieloket@gelderland.nl.

Op onze website staat de meest actuele informatie. 
https://www.gelderland.nl/N303-Rondweg-
Voorthuizen
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