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Werkzaamheden

vanaf de kruising met de Larserringweg tot en

Het deel van de N309 Dronterweg nabij Lelystad is

met de huidige kruising met de Swifterringweg.

toe aan asfaltonderhoud. Tegelijkertijd worden ook

De werkzaamheden zijn verdeeld in verschillende

andere werkzaamheden uitgevoerd, o.a. de aanleg

fases.

van een rotonde op het kruispunt Dronterweg/
Swifterringweg.

Planning
De werkzaamheden vinden plaats in november

Traject

2020 en duren circa drie weken. De aanleg van de

Het volledige traject van de werkzaamheden loopt

rotonde is uitgesteld naar maart/april 2021.
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Vervanging asfaltdeklaag tussen de Larserring
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weg en de Swifterringweg en aanleg ribbel
stroken en glasbollen naast de rijstrook. De
omleidingsroute vanaf Lelystad naar Dronten
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loopt via de Oostranddreef, Runderweg en
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richting Lelystad volgen dezelfde route, maar
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het noordelijke deel van de Larserringweg

Dronterweg

(richting Artemis en Volkstuinenvereniging)
volgt een kleine omleiding. Tevens voeren we
voorbereidende (grond)werkzaamheden uit voor
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de aanleg van de rotonde.
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Omleidingsroute bestemmingsverkeer

Fase 1a - november 2020

Fase 1b
november 2020
Aanleg veilige fietsoversteek Larserringweg.
Werkzaamheden worden gelijktijdig met de
vervanging van de asfaltdeklaag tussen de
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Weggebruikers worden ter plaatse omgeleid.
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Fase 2a
maart/april 2021
Aanleg rotonde Swifterringweg/Larserringweg.
Het verkeer wordt langs de werkzaamheden
geleid.
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Fase 2a - maart/april 2021

Fase 2b
maart/april 2021
Het deel van de weg ten oosten van de
Swifterringweg wordt aangesloten op de
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nieuwe rotonde. De omleidingsroute zal naar
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schatting een week nodig zijn.
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Fase 2b - maart/april 2021

Asfaltwerkzaamheden

zijde van het Zeeasterpad wordt een fietssluis aangebracht

De Dronterweg wordt tijdens het onderhoud voorzien van

zodat het Zeeasterpad alleen beschikbaar is voor doorgaand

ribbelstroken en glasbollen naast de rijstrook. Dit verhoogt

(brom)fietsverkeer. De huidige verkeerssituatie blijft daarmee

de veiligheid. Het asfalt wordt verwijderd en vervangen. Op

gehandhaafd.

verzoek van gemeente Lelystad wordt de Swifterringweg
tussen de Dronterweg en de brug ook van nieuw asfalt

Aanleg fietsoversteek

voorzien.

Ter hoogte van de kruising met de Larserringweg wordt een
veilige fietsoversteek aangelegd. De fietsoversteek komt ten

Aanleg rotonde 2021

westen van de kruising te liggen en sluit aan op de fietspaden

De kruising met de Swifterringweg is op dit moment geregeld

langs de Larserringweg en de Dronterweg. De fietsoversteek

met behulp van verkeerslichten. Voorjaar 2021 wordt een

voorziet erin dat (brom)fietsers in twee keer de Dronterweg

rotonde op deze kruising aangelegd. Een rotonde is een ver

kunnen oversteken.

keersveilige oplossing: rotondes zijn goed zichtbaar en zorgen
voor een verlaging van de snelheid. Daarnaast is de doorstro

Verwijderen verbindingsweg

ming van het verkeer op een rotonde beter en is de uitstoot

De oude verbindingsweg van de Larserringweg met de Dron

van (broei)gassen en verkeerslawaai minder dan op kruispun

terweg (aan de oostzijde van de Larserringweg) wordt tijdens

ten geregeld met verkeerslichten.

het werk deels verwijderd.

Voor (brom)fietsers worden twee veilige oversteken aange

Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde wordt een kleine

legd. Zo kunnen de Swifterringweg en de Dronterweg (rich

bus ingezet ter vervanging van buslijn 163. Deze bus volgt

ting het Zeeasterpad) veilig overgestoken worden. Aan de

een alternatieve route over o.a. de Wisentweg.
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