
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoner(s) en gebruiker(s) van dit pand 

  

 

 

 

 

  Beste meneer, mevrouw, 

 

 

U ontvangt deze brief omdat u woont of werkt aan de N303 tussen Voorthuizen en Putten.  

 

Provincie Gelderland is van plan de N303 tussen Voorthuizen en Putten duurzaam veilig in te 

richten. Deze plannen maken we samen met de gemeenten Nijkerk en Putten, Waterschap Vallei en 

Veluwe, grondeigenaren en een klankbordgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers uit het gebied. 

Het ontwerptraject is afgerond en we gaan nu een definitief voorontwerp opstellen. Hiervoor zijn 

meetwerkzaamheden nodig, die we van begin januari tot en met half februari 2023 uitvoeren. In 

deze brief leest u hoe we dat gaan doen. 

 

Inmeten van rijweg, greppels, inritten, aanliggende kavels en objecten 

Om het definitieve voorontwerp goed in de bestaande omgeving in te passen is het belangrijk het 

gebied goed in kaart te brengen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat uw inrit goed aansluit op de 

nieuwe weg. We doen dit op drie manieren: 

1. Met een drone. De drone gebruiken we om de hoogtes van de aanliggende terreinen en de 

daarop aanwezige woningen en schuren in te meten; 

2. Met een scan-auto. De scan auto gebruiken we om de rijbaan en de objecten direct naast de weg, 

zoals bomen, in te meten. Deze auto rijdt gewoon met het verkeer mee. De weg sluiten we hiervoor 

niet af; 

3. Door middel van handmeting door een landmeter. Objecten zoals bomen, hekwerken, inritten 

en de greppels meet de landmeter in. Het is hierbij soms noodzakelijk uw terrein te betreden. De 

landmeter beoordeelt dat ter plaatse. U hoeft hier niet voor thuis te blijven. De landmeter zet zijn 

meettoestel op het fietspad. Een verkeersregelaar zorgt ervoor dat fietsers er veilig langs kunnen. 
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 Tijdelijk naar 50 kilometer per uur 

Landmeetbureau Meet B.V. uit Heteren voert de meetwerkzaamheden voor de provincie uit. Om 

goed en veilig te werken verlagen we - wanneer de landmeter werkt - de rijsnelheid tussen 09:30 en 

15:00 uur naar 50 kilometer per uur over het gehele wegvak van de N303 tussen Voorthuizen en 

Putten. Dit duurt ongeveer 3 weken. 

 

Meer informatie over het project N303 Voorthuizen-Putten  

Wilt u meer weten over het project? Kijk dan op onze website www.gelderland.nl/n303. Van 

daaruit klikt u door naar ‘Voorthuizen-Putten’. Daar vindt u uitleg, kaarten en een filmpje over het 
project.   

 

Heeft u andere vragen of liever persoonlijk contact? We staan u graag te woord.  

U kunt dan contact opnemen met Dianne Protsman, Omgevingsmanager namens de Provincie 

Gelderland onder telefoonnummer (026) 359 9151 of via per e-mail: d.protsman@gelderland.nl.  

U kunt ons ook bereiken via het Provincieloket op telefoonnummer (026) 359 9999  of via e-mail:  

provincieloket@gelderland.nl.  

 

We wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2023 toe.  

  

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Wilbert de Hoog 

Projectmanager Uitvoering Werken 
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