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Nieuwsbrief mei 2019 

Werkzaamheden Rondweg Voorthuizen (gemeente Barneveld) 

Sinds februari wordt er hard gewerkt aan de N303 Rondweg Voorthuizen (Gemeente 
Barneveld.) De contouren van de rondweg zijn al zichtbaar. Werkzaamheden en 
omleidingsroutes voor de aanleg van de ‘Voortse Ring’ van de eerste drie fasen zijn bekend. 
Omwonenden en direct betrokkenen zijn geïnformeerd via een Nieuwsbrief van aannemer 
Strukton Civiel.  

 Rijksweg blijft open 

Eerder is aangegeven dat de Rijksweg als gevolg van deze werkzaamheden geheel zou worden afgesloten. Dit 
is nu gewijzigd. Het doorgaande verkeer van en naar Terschuur blijft mogelijk maar wordt in fase 2 met 
verkeerslichten geregeld.  

 Fase 1: vanaf maandag 20 mei t/m zaterdag 15 juni 2019 

• Tijdens deze fase worden de (brom)fietsers via één zijde langs het werkvak de Rijksweg geleid. 
• Doorgaand gemotoriseerd verkeer gaat via de huidige situatie. 

 Verkeershinder op de Rijksweg 

Fase 2: vanaf maandag 17 juni t/m zaterdag 13 juli 2019 

• (Brom)fietsers worden omgeleid via Appelseweg en nieuwe parallelweg. 
• Doorgaand gemotoriseerd verkeer gaat middels verkeerslichten om-en-om over één rijbaan langs 

het werkvak 
• Weekendafsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer van 28 juni 19.00 uur t/m zaterdag 

29 juni 24.00 uur 



 Fase 3: vanaf maandag 8 juli t/m zaterdag 20 juli 2019 

• Tijdens deze fase worden de (brom)fietsers via één zijde langs de Rijksweg geleid 
• Doorgaand gemotoriseerd verkeer via nieuwe situatie 
• De nieuwe rondweg is nog niet open voor verkeer 

 Appelseweg 

Begin mei is de Appelseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Na het verleggen van de kabels en leidingen 
wordt de nieuwe rondweg aangelegd met de nieuwe parallelweg structuur. Hierdoor is de Appelseweg 
langere tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf maandag 8 juli 2019 wordt de nieuwe parallelweg 
Appelseweg-Rijksweg opengesteld. 

 De Heuveltjes 

Wilbrinkbos, ook wel de Heuveltjes genoemd, is als gevolg van de werkzaamheden alleen nog bereikbaar 
vanaf de Apeldoornsestraat. Vanwege veiligheidsoverwegingen wordt de toegang naar Wilbrinkbos vanaf de 
wijk Blankersgoed en vanaf de parkeerplaats van het zwembad Heuvelrand afgesloten. 

Heiwerkzaamheden fiets- en voetgangersbrug 

Om in de toekomstige situatie vanuit de wijk bij het Wilbrinkbos te komen, wordt er een fiets- en 
voetgangersbrug gemaakt ter plaatse van het zwembad. Hiervoor vinden heiwerkzaamheden plaats van 27 
t/m 29 mei. 

 Veiligheid voor alles 

Bij het bepalen van de werkwijze en de fasering spelen bereikbaarheid en veiligheid een belangrijke rol.  Het 
aansluiten op bestaande wegen gebeurt door verkeerslichten en afsluitingen. De omleidingen worden met 
borden aangegeven. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid van het 
verkeer op de hoofdrijbaan teruggebracht naar 30 km/uur. Verkeersregelaars worden ingezet om te zorgen 
voor veilige oversteken. 

 Informatie 

Alle actuele informatie is te vinden op www.bereikbaargelderland.nl of https://www.gelderland.nl/N303-
Rondweg-Voorthuizen Voor vragen over de verbindingsweg tussen de Rubensstraat en de 
Apeldoornsestraat kan men terecht bij de gemeente Barneveld. Vanaf 1 juni is de inloop in het 
informatiecentrum aan de Baron van Nagellstraat 108 iedere  1ste woensdag van de maand van 15.30-17.30 
uur. Daarnaast kan het informatiecentrum op afspraak worden bezocht. 

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Provincieloket (026) 359 99 99, 
provincieloket@gelderland.nl. Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 87 17.  
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