
Planning aannemer N303 

 

Vanaf februari 2019 start de realisatie van de N303 Rondweg Voorthuizen. Over het gehele tracé 

vinden vanaf dat moment werkzaamheden plaats. Er wordt gewerkt vanaf het zuidelijk deel nabij de 

A1 naar het noordelijk deel van de rondweg nabij de Voorthuizerweg. Vervolgens wordt het noordelijk 

pootje gerealiseerd. Eind 2019 zijn de werkzaamheden gereed. 

 

Als eerste wordt de nieuwe kruising Baron van Nagellstraat gemaakt. Van 18 maart tot en met 12 april 

2019 wordt dat afgesloten en wordt de aansluiting gemaakt met de Baron van Nagellstraat. De nieuwe 

kruising Baron van Nagellstraat wordt vervolgens opengesteld voor het verkeer, waarbij er verder 

wordt gewerkt aan de nieuwe rondweg. 

 

Na de Baron van Nagellstraat volgt de kruising van de nieuwe rondweg met de Rijksweg. De Rijksweg 

wordt afgesloten van 11 juni tot en met 5 juli 2019. Wanneer de kruising gereed is, wordt de kruising 

opengesteld. Er kan nog niet gereden worden over de nieuwe rondweg, daar wordt nog aan gewerkt. 

 

Direct na de Rijksweg vindt vanaf 8 juli tot en met 19 juli 2019 de afsluiting van de Voorthuizerweg 

plaats. De nieuwe rondweg wordt ten noorden van Voorthuizen aangesloten op de bestaande N303.  

 

Wanneer dat gereed is, wordt de provinciale rondweg ten westen van Voorthuizen opengesteld voor 

het verkeer. Het verkeer rijdt vanaf dat moment via de Voortse Ring om Voorthuizen heen. 

 

Na het openstellen van de provinciale rondweg, vindt de realisatie plaats van het noordelijk pootje, 

ook wel de Heuvelrandweg. Vanaf 26 augustus tot en met 20 september 2019 wordt als eerste de 

rotonde Apeldoornsestraat gerealiseerd.  

 

Hierna volgen de werkzaamheden aan de rotonde Rubensstraat. Bij het openstellen van de rotonde 

Rubensstraat wordt ook de Heuvelrandweg opengesteld. Op dat moment is zowel de provinciale 

rondweg ten westen van Voorthuizen als de gemeentelijke rondweg ten noorden van Voorthuizen 

toegankelijk voor het verkeer. 

 

Alle planningen zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 

 


