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NIEUWSBRIEF 8 VERSTERKING DRONTERMEERDIJK

De IJssel krijgt door
klimaatverandering vaker te
maken met hoge waterstanden
in de rivier. Om de rivier ruimte
te geven en de afvoer te
verdelen, is het Reevediep
aangelegd. Voor de inwoners
van de regio Zwolle, Kampen en
Flevoland is een veilige
woonomgeving belangrijk. Om
aan de wettelijke
veiligheidsnormen te blijven
voldoen, versterkt Waterschap
Zuiderzeeland daarom de
Drontermeerdijk.
In samenwerking met andere
partijen maken wij de regio
beter bereikbaar. Wij
combineren deze klimaat-en
economische doelen met
natuurontwikkeling, betere
recreatiemogelijkheden en
duurzame ambities op het
gebied van materialen en
energie. De provincie Overijssel,
provincie Flevoland,
Rijkswaterstaat en Waterschap
Zuiderzeeland werken daarbij
samen in het IJsseldelta
Programma.
Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u altijd
contact met ons opnemen
omgevingdrontermeerdijk@boskalis.
com. Ook kunt u op de website
ijsseldeltaprogramma.nl informatie
vinden over de Versterking
Drontermeerdijk.

1. OPENING DRONTERMEERDIJK OP 29 APRIL

Op donderdag 29 april 2021 markeert Waterschap Zuiderzeeland, samen
met aannemer Boskalis, de opening van de nieuwe N306 op de versterkte
Drontermeerdijk.
Het waterschap nodigt u als betrokkene uit, de digitale opening vanaf 15.00
uur bij te wonen via www.wegaanlive.nl/drontermeerdijk/
We hopen u, voor de zomer wanneer alle werkzaamheden aan en om de
Drontermeerdijk gereed zijn, ook weer fysiek op de dijk uit te kunnen
nodigen. Op dit moment is dat gezien de omstandigheden door Corona
helaas niet mogelijk.
In opdracht van waterschap Zuiderzeeland zijn wij in december 2019 gestart
met de voorbereidende werkzaamheden van de tijdelijke weg langs de
Drontermeerdijk. Daarna is de dijk versterkt en is een nieuwe N306 op de dijk
aangelegd. Dat is nu gereed, zodat vanaf 29 april 2021 na de avondspits het
verkeer weer over de dijk gaat rijden en de tijdelijke weg kan worden
verwijderd.

2. Wat hebben wij gedaan in januari tot en met maart 2021?
De afgelopen periode is er weer hard gewerkt aan de Versterking
Drontermeerdijk. Aan de buitenzijde van de dijk is het nieuwe fietspad van
beton aangebracht en begin april opengesteld voor fietsers. Op de dijk is de
funderingsbaan voor de nieuwe N306 afgewerkt en is het asfalt aangebracht.
De bovenste lagen zijn met een dubbellaags asfaltset aangebracht, dit is een
innovatieve wijze van asfalteren waarbij geen naden ontstaan.
In sectie 3 ter hoogte van de Drontermeertunnel hebben wij de blusleiding die
door de dijk heenloopt, vervangen en is een nieuwe pomp geplaats. De
blusvoorziening in de tunnel is hiermee gewaarborgd.

Zie volgende pagina voor de werkzaamheden komende periode.
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Sectie1. Werkzaamheden bestaan uit:
•
Realiseren aansluiting aansluitingen op de bestaande N306
Sectie 2-4. Werkzaamheden bestaan uit:
•
Verwijderen tijdelijke weg en herstel van binnenbeloop dijk;
•
Realiseren van de aansluiting Stobbenweg op de N306;
•
Realiseren van vrijliggende fietsoversteek naast de aansluiting Stobbenweg op de N306;
•
Opruimen en afwerken van de dijk en het gehele werkterrein.
Sectie 3. Werkzaamheden komende periode bestaan uit:
•
Afronden inrichting Prorail terrein;
•
(her)Inrichten van de faunapassage tussen het Reevebos en Abbertbos.
4. Afsluiting N306
Van woensdag 28 april 2021 van 00.00 uur tot en met donderdag 29 april 2021 is de N306 afgesloten voor alle
verkeer. Tijdens de afsluiting worden de aansluitingen van de nieuwe N306 op de bestaande weg gerealiseerd.
Hiervoor moeten wij de volgende werkzaamheden uitvoeren:
•
Verwijderen asfalt van de tijdelijke weg ter plaatse van de aansluiting;
•
Aanbrengen van funderingsbaan;
•
Aanbrengen asfalt op de aansluitingen noord en zuid zijde;
•
Aanbrengen van asfalt op de afrit naar watersportvereniging Roggebot en de aansluiting met de
Reevedam;
•
Aanbrengen van markering;
•
Aanbrengen van grasbetontegels langs het asfalt;
•
Aanbrengen van definitieve bebording;
•
Afwerken en inzaaien van de bermen;
•
Opruimen bermen langs de nieuwe N306.
Na bovengenoemde werkzaamheden wordt de weg opengesteld voor het verkeer. Openstelling van de N306
staat gepland na de avondspits op 29 april 2021.

Vervolg op volgende pagina

NIEUWSBRIEF 8 VERSTERKING DRONTERMEERDIJK

3. Geplande werkzaamheden van april 2021 tot en met juni 2021.
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5. Afsluiting Stobbenweg
Na de openstelling van de N306 is de kruising Stobbenweg met de N306 tot begin juni afgesloten voor al het
verkeer. Tijdens deze periode zijn de bewoners, bezoekers en bedrijven van de Stobbenweg bereikbaar via de
Abbertweg, Reeveweg en de Waningeweg. Hiervoor is een omleidingsroute ingesteld.

Afbeelding: Nieuwe en verbeterde aansluiting Stobbenweg

6. Lokale meerwaarde.
•
In het contract tussen waterschap Zuiderzeeland en Boskalis is ook een onderdeel ‘lokale meerwaarde’
opgenomen. Naast de werkzaamheden aan de dijk voeren wij ook werkzaamheden uit die bijdragen aan
lokale initiatieven. Afgelopen periode zijn we met onderstaande initiatieven bezig geweest. Voor Stichting
Roggebotzand hebben wij een verbetering van de mountainbikeroute gerealiseerd. Onder leiding van
bestuursleden hebben wij verschillende machines ingezet en diverse materialen geleverd voor de
verbetering van ongeveer 500 meter mountainbikeroute. Het nieuwe parcours is voorzien van:
hoogteverschillen, kombochten, brug van stenen en houten delen door een vijver, 1 tunnel en een stuk
rockgarden. De voorbereiding en afwerking van het nieuwe deel hebben de vele vrijwilligers zelf op
verschillende zaterdagen uitgevoerd. Voor de Stichting Roggebotzand een mooie gelegenheid om hun
bestaande mountainbikeroute een impuls te geven en hierdoor nog meer mountainbike liefhebbers gratis
te kunnen ontvangen.
•

Realiseren van een vrijliggende fietsoversteek bij de overgang van de N306 van de Stobbenweg naar de
Reevedam. Op initiatief van gemeente Dronten hebben we gesprekken gevoerd met verschillende
stakeholders voor het realiseren van een vrijliggende fietsoversteek ter plaatse van de kruising
Stobbenweg/Reevedam. Het resultaat is dus een gescheiden fietspad naast de kruising.

Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen omgevingdrontermeerdijk@boskalis.com. Ook kunt u op de
website ijsseldeltaprogramma.nl informatie vinden over de Versterking Drontermeerdijk.
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De aansluiting van de Stobbenweg wordt een geheel nieuwe en verbeterde aansluiting volgens onderstaande
de afbeelding.

