
 
 

Strukton Civiel werkt in opdracht van provincie Gelderland aan de N303 Rondweg Voorthuizen. De 
contouren van de nieuwe rondweg worden steeds beter zichtbaar. Op grote delen van de Voortse 
Ring is het asfalt al aangebracht. Vanaf 27 augustus kunt u van de Voortse Ring gebruik maken. In 
deze nieuwsbrief leest u meer over de planning voor de rest van het werk. 

Aanleg N303 Rondweg Voorthuizen, de Voorste Ring 

Nu de werkzaamheden bij de Rijksweg bijna klaar zijn, maken we de aansluitingen bij de 
Overhorsterweg en de Voorthuizerweg bij Struik. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. 

Verkeershinder Overhorsterweg 

Tussen maandag 12 augustus en zaterdag 7 september 2019 is de Overhorsterweg afgesloten.

Tijdens deze afsluiting wordt het viaduct over de nieuwe N303 afgebouwd. Daarnaast worden er 

duikers gelegd en wordt de nieuwe N303 onder het nieuwe viaduct gemaakt. 

De Overhorsterweg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de 
Appelseweg. Tussen maandag 19 augustus en zaterdag 7 september 2019 is de weg ook afgesloten voor 
(brom)fietsers zij kunnen omrijden via de Appelseweg en Rijksweg.

Verkeershinder Voorthuizerweg 

Het laatste deel van de Voortse Ring is de aansluiting op de Voorthuizerweg bij Struik. 

Deze weg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen maandag 12 augustus t/m dinsdag 27 augustus 
2019. (Brom)fietsers worden via het terrein van Struik langs het werkvak geleid. 

Verkeer vanaf Ermelo en Putten naar de A1 wordt omgeleid via de N796 en N310. Verkeer vanaf de 
A1 naar Nijkerk (en omgekeerd) gaat via de N301. Het verkeer wordt omgeleid middels adviesroutes 
(verwijzingen naar A- en N-wegen incl. plaatsnamen). Deze omleiding duurt 2,5 week (12 aug. t/m  
27 aug.) 

Openstelling Voortse Ring 

Vanaf 27 augustus 2019 kan verkeer gebruik maken van de Voorste Ring. 

Komende vanuit Putten rijdt u automatisch de nieuwe rondweg op. Verkeer richting Voorthuizen gaat 
vervolgens via het nieuwe kruispunt Rijksweg het dorp in of richting Terschuur. 

Vanuit Voorthuizen richting Putten / Ermelo / Harderwijk is de rijroute via het nieuwe kruispunt Rijksweg 
(eerste richting Terschuur) en vervolgens de Voortse Ring. 

 Werkzaamheden Heuvelrandweg vanaf eind augustus 

Na openstelling van de Voortse Ring start Strukton met de aansluitingen van de Heuvelrandweg (de 
noordelijke rondweg) op de bestaande wegen. 
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Rubensstraat 
 
Ter plaatse van de begraafplaats Diepenbosch wordt een rotonde gerealiseerd. 
 De Rubensstraat is voor deze werkzaamheden afgesloten vanaf 28 augustus 2019 t/m medio november   
2019. 

• Na het openstellen van de Voortse Ring wordt de Rubensstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Verkeer kan dan via de Voortse Ring rijden.  

• (Brom)fietsers worden bij de Rubensstraat langs het werkvak geleid.  

• De begraafplaats Diepenbosch is bereikbaar vanaf het noorden via de Voorthuizerweg. 
 

Tijdens de afsluiting van de Rubensstraat worden er in eerste instantie kabels en leidingen verlegd en 
daarna wordt de rotonde gerealiseerd. In de volgende nieuwsbrief, verschijnt in augustus, geven we 
meer informatie over deze werkzaamheden.   
 
Apeldoornsestraat 

De nieuwe rotonde bij de Apeldoornsestraat wordt in twee fasen aangelegd. We werken tussen 16 

september en 30 september 2019 buiten de rijbaan. Aansluitend werken we tot 5 oktober 2019 aan 

de rijbaan, de weg is dan afgesloten.  

  
Fase 1: verkeershinder vanaf maandag 16  september tot maandag 30 september 2019 

• (Brom)fietsers worden via het zuidelijke fietspad geleid. 

• Doorgaand gemotoriseerd verkeer gaat middels verkeerslichten om-en-om over één rijbaan langs het 
werkvak. 

 
Fase 2: afsluiting vanaf maandag 30 september t/m zaterdag 5 oktober 2019 

• Zowel (brom)fietsers als gemotoriseerd verkeer worden omgeleid.  

• Tuincentrum Ganzenbeek is bereikbaar vanuit oostelijke richting. 
 
Circa 300 meter ten oosten van de nieuwe rotonde Apeldoornsestraat wordt een dassentunnel gemaakt. 
Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de werkzaamheden van de rotonde.  

 
Vragen 
 
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 telefoonnummer 140342 (geen netnummer nodig). 
 
De inloop in het informatiecentrum aan de Baron van Nagellstraat 108 is iedere 1e woensdag van de 
maand van 15.30-17.30 uur. Daarnaast kan het informatiecentrum op afspraak worden bezocht. 
Neemt u hiervoor contact op met Strukton Civiel Noord en Oost bv: 
 
Strukton Civiel Noord en Oost bv 
Telefoonnummer: 0541 584 111 
E-mail: info.civielnoordenoost@strukton.com 
 
Overige vragen aan provincie Gelderland: Provincieloket: 026 359 99 99 of kijk op de  
website: https://www.gelderland.nl/N303-Rondweg-Voorthuizen 
 


