09
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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. WAT HEBBEN WIJ GEDAAN IN APRIL TOT EN MET JUNI 2021?
De afgelopen periode is er weer hard gewerkt aan de Versterking
Drontermeerdijk.
De nieuwe N306 is eind april opengesteld voor het verkeer. De tijdelijke N306
ten zuiden van de aansluiting Stobbenweg is verwijderd, vervolgens het
binnenloop afgewerkt en drainage aangebracht. De ophoging ten behoeve
van de aansluiting Stobbenweg is gerealiseerd.
2. Geplande werkzaamheden van april 2021 tot en met juni 2021.

Sectie1. Werkzaamheden komende periode bestaan uit:
·
Geen werkzaamheden
Sectie 2-4. Werkzaamheden komende periode bestaan uit:
·
Verwijderen tijdelijke weg en herstel van het binnenbeloop;
·
Aanbrengen drainage in binnenbeloop;
·
Aanbrengen onderhoudsafritten en afrastering
·
Opruimen gehele werk.
Sectie 3. Werkzaamheden komende periode bestaan uit:
·
Inrichting Prorail terrein;
·
(her)Inrichten van de faunapassage tussen het Reevebos en
Abbertbos.
·
Ontmantelen van opslagterrein

Zie volgende pagina voor de werkzaamheden komende periode.
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De aansluiting Stobbenweg is bijna gereed. Begin juni wordt het asfalt aangebracht, de bermen aan de
boszijde aangebracht en afgewerkt en de markering en bebording geplaatst. Gepland staat dat de
aansluiting Stobbenweg vanaf 8 juni einde dag wordt opengesteld voor al het verkeer.
De fietsoversteek ten behoeve van een veilige oversteek over de N306 naar de Reevedam wordt ook op 8
juni opengesteld voor de (brom) fietsers.

4. Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid, hebben wij in samenwerking met het aangrenzende project N307 afspraken
gemaakt. De vrijkomende materialen bestaan uit asfalt, funderingsmateriaal en zand. Gedeeltelijk worden
deze materialen hergebruikt in de aansluiting Stobbenweg het restant wordt gebruikt op het project N307.
Het asfalt wordt hergebruikt voor verhardingen. Het vrijkomende funderingsmateriaal wordt vanuit de oude
weg opgeladen en vervoerd naar het aangrenzende project en hergebruikt in (bouw)wegen en
bouwterreinen. Het vrijkomende zand wordt ook opgeladen en hergebruikt onder (bouw)wegen en in
ophogingen.
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3. Aansluiting Stobbenweg

