
Tekst video 
 
In 2019 starten wij met de aanleg van de rondweg in Voorthuizen. 
 
Wij nemen u mee in de wijze waarop wij onze werkzaamheden ten opzichte van 
de bestaande wegen uitvoeren. 
 
In februari 2019 beginnen we met de graafwerkzaamheden. 
 
Vervolgens realiseren wij de aansluitingen. 
 
We starten tussen de aansluiting A1 en Putten. 
 
-- 
We lichten nu de werkzaamheden ter hoogte van de Baron van Nagellstraat toe. 

 
Hier ziet u de bestaande situatie tussen de aansluiting A1 en de 
verbindingsweg. 
 
In de eerste fase leiden wij het fietsverkeer via de oostzijde om. 
 
In de tweede fase sluiten wij de weg af voor autoverkeer. U wordt dan 
omgeleid. 
 
In de derde fase wordt de kruising opengesteld. Aan de nieuwe rondweg wordt 
dan nog gewerkt.  
 
-- 
 
We lichten nu de werkzaamheden ter hoogte van de Rijksweg toe. 
 
Hier ziet u de bestaande situatie tussen de verbindingsweg en de rotonde Oude 
Nijkerkerweg. 
 
In de eerste fase leiden wij het fietsverkeer om via de Appelseweg en de 
nieuwe Parallelweg. 
 
In de tweede fase sluiten wij de Rijksweg en de Appelseweg af voor 
autoverkeer. U wordt dan omgeleid.  
 
In de derde fase wordt de kruising opengesteld. Aan de nieuwe rondweg wordt 
dan nog gewerkt.  

 
We lichten nu de werkzaamheden ter hoogte van de Voorthuizerweg toe.  
 
Hier ziet u de bestaande situatie ter plaatse van Struik. 
 
 
 
 



In de eerste fase wordt het autoverkeer geregeld door verkeerslichten  
 
In de tweede fase sluiten wij de doorgaande weg af voor autoverkeer. U wordt 
dan omgeleid.  
 
In de derde fase wordt de kruising opengesteld. Aan de nieuwe rondweg wordt 
dan nog gewerkt.  
 
Medio 2019 wordt de rondweg tussen de aansluiting A1 en Putten opengesteld. 
De Voortse Ring.  
-- 
 
We nemen u nu mee in de werkzaamheden aan de noordelijke rondweg.  
 
We lichten nu de werkzaamheden aan de rotonde Apeldoornsestraat toe. 

 
Hier ziet u de bestaande situatie ter plaatse van tuincentrum Ganzebeek. 
 
In de eerste fase leiden we het fietsverkeer om via de zuidzijde. 
 
In de tweede fase sluiten wij de Apeldoornse straat af voor al het verkeer. U 
wordt dan omgeleid.  
 
In de derde fase wordt de rotonde opengesteld. Aan de noordelijke rondweg 
wordt dan nog gewerkt.  
 
-- 
We lichten nu de werkzaamheden aan de rotonde Rubenstraat toe.  
 
Hier ziet u de bestaande situatie ter plaatse van Monuta. 
 
In de eerste fase sluiten wij de weg af voor autoverkeer ter hoogte van de 
begraafplaats. U wordt dan omgeleid.  
 
In de tweede fase wordt de rotonde opengesteld.  
 
Eind 2019 wordt de noordelijke rondweg in zijn geheel opengesteld; de 
‘Heuvelrandweg’ 
 
 
 


