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Inleiding 
Dit Plan in Hoofdlijnen (OiH) voor de N307 Roggebot - Kampen is een gezamenlijk initiatief en 

product van de provincies Overijssel en Flevoland. Het project N307 Roggebot – Kampen gaat om 

een coproductie die meer is dan de aanleg van een weg en de bouw van een brug die twee 

provincies verbindt: het vernieuwen van de N307 gaat gepaard met een ingrijpende verandering van 

de waterhuishouding in de regio en een gebiedsontwikkeling. 

 

Naast de initiatiefnemers Overijssel en Flevoland en diverse belangenorganisaties, bedrijven en 

particulieren, zijn bij het project de volgende overheden betrokken: Rijkswaterstaat, de gemeenten 

Kampen en Dronten en de beide waterschappen in het gebied: het Waterschap Zuiderzeeland en het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta.  

Dit Plan in Hoofdlijnen geeft de voorgeschiedenis, de onderbouwing van keuzes, het (technisch) 

ontwerp voor de N307 zoals de provincies dat graag willen realiseren en de effecten die het heeft als 

alles klaar is.  Het vormt  de basis voor de planologische procedures van de bestemmingsplannen en 

de procedures voor de projectplannen Waterwet en vergunningenprocedures om tot realisatie van 

het project te komen.  

Om overzicht te houden in de procedure trekken alle betrokken overheden bij het project in de 

planfase en in de formele procedures zoveel mogelijk gelijk op, ieder vanuit de eigen 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden.    

 

Voorin vindt u eerst een aparte samenvatting, die is geschreven om de lezer globaal mee te nemen 

langs alle aspecten van het project. Het meer technische gedeelte bevindt zich in de kern van het 

Plan dat is ingedeeld in acht hoofdstukken.  

 

Dit Plan in Hoofdlijnen volgt op het in het najaar van 2018 gepubliceerde (ontwerp)Plan in 

Hoofdlijnen. Het Plan heeft gedurende 6 weken voor de omgeving ter inzage gelegen waarbij 

Reacties ingediend konden worden. De reacties zijn aanleiding geweest om het Referentieontwerp 

op een paar punten aan te passen. Ten opzichte van dat (ontwerp)Plan is het technisch ontwerp 

voor de N307 op de volgende punten gewijzigd: 

a. Aan Overijsselse zijde ten zuiden van de parallelweg wordt een vrij liggend fietspad aangelegd 

tussen de ontsluitingsweg van het recreatieterrein en de Buitendijksweg. Hiermee wordt een vrij 

liggend fietspad over het gehele traject gecreëerd aan Overijsselse zijde; 

b.  De positie en ontwerp van de ontsluitingsweg van het recreatieterrein is indicatief weergegeven. 

In verband met nog onbekende toekomstige ontwikkelingen van het recreatieterrein volgt hierop 

nog een nadere uitwerking; 

c. Aan het eind van de doodlopende zuidelijke parallelweg nabij gemaal Ten Hove en de aansluiting 

op N50, wordt een zogenaamde keervoorziening aangelegd voor grote voertuigen zoals 

bijvoorbeeld een vuilniswagen; 
d.  De variant van een fietsbrug als verbinding tussen het fietspad op de Drontermeerdijk en het 

fietspad naast de toekomstige brug komt te vervallen omdat de meerwaarde niet groot genoeg is 

om de hogere kosten van deze variant te rechtvaardigen.   
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N307 Roggebot – Kampen 

Samenvatting Plan in Hoofdlijnen 
 

 
Dit willen we gaan doen 
 

In het gebied tussen Dronten en Kampen willen de Provincie Flevoland en de Provincie Overijssel, in 

samenwerking met het Rijk, gaan werken aan de vernieuwing van de N307 en de oeververbinding 

tussen de twee provincies. De oude weg met de rotonde bij de Roggebotsluis tussen het Vossemeer 

en het Drontermeer maakt plaats voor nieuwe infrastructuur met gescheiden oplossingen voor het 

langzaam en snel verkeer. Tegelijkertijd werken we aan enkele ingrepen die nodig zijn voor de 

waterveiligheid van de regio. De Roggebotsluis verdwijnt, de doorgang voor het water wordt hier 

een stuk breder en er komt een nieuwe beweegbare brug met een grotere doorvaarhoogte. Het 

resultaat belooft een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiligere situatie voor 

gebruikers van de weg en het water. De aanleg, bouw en herinrichting starten in 2020 en het gehele 

project moet eind 2022 gereed zijn. 

 

 

Het project in een breder perspectief 

 

De herinrichting van de N307 tussen Roggebot en Kampen staat niet op zichzelf maar is onderdeel 

van twee grotere programma’s. Een daarvan is een groot wegenprogramma gericht op een betere 

wegverbinding tussen Alkmaar en Zwolle, ‘De weg van A tot Z’. De andere is de natuur- en 

gebiedsontwikkeling IJsseldelta, die in de toekomst de regio droge voeten en een mooier gebied 

moet geven. 
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Dit is het projectgebied 

 

De N307 en de aansluitingen op alle omliggende wegen worden opnieuw ingericht vanaf het 

kruispunt net voor het asielzoekerscentrum en het volkstuinencomplex in de polder tot aan de N50 

bij Kampen. Aan de Overijsselse kant heet de N307 Flevoweg. Aan de Flevolandse kant heet de 

N307 Hanzeweg. Het projectgebied behelst meer dan alleen de weg, omdat we ook de Roggebotsluis 

gaan verwijderen en het gebied tussen Drontermeer en Vossemeer herinrichten. 

 

 

Het centrale gedeelte van het projectgebied in de huidige situatie. 

 

Dit willen we bouwen 
 

De N307 volgt hier straks nog steeds de lijn waarop de weg nu ligt maar biedt toch een compleet 

andere aanblik. Er komen gescheiden parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen. Om dit te 

bereiken wordt de wegstructuur opnieuw getekend en creëren we op het traject meerdere 

hoogteverschillen voor de oversteek of onderdoorgang van kruisend verkeer. De in noord-

zuidrichting kruisende N306 van Ketelhaven naar Elburg komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis 

en wordt op een nieuwe manier met op- en afritten aangesloten op de N307. 

 

We halen de Roggebotsluis, de huidige brug en de huidige waterkering weg waardoor de scheiding 

tussen het Vossemeer en het Drontermeer verdwijnt. Het water kan zo vrijelijk doorstromen. Er 

ontstaat hier nieuwe natuur die aantrekkelijk is voor flora, fauna en recreanten. Om de grotere 

afstand van honderd meter tussen de oevers te overspannen komt er een nieuwe brug. Op deze 

brug hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen 

rijbaan. De nieuwe brug kan open, maar schepen tot 7 meter hoogte kunnen er onderdoor varen. 

We zorgen ervoor dat het mogelijk is om in de toekomst de autoweg uit te breiden van één naar 

twee rijstroken in beide richtingen.  

 

 

Dit willen we bereiken 
 

Verkeer over de weg - Met het scheiden van de diverse verkeersstromen bereiken we dat fietsers, 

ander langzaam verkeer en het doorgaande snelverkeer op dit traject zo min mogelijk hinder van 

elkaar ondervinden en vlot en veilig door kunnen rijden. De veel betere doorstroming maakt van een 

rit langs een vervelend verkeersknelpunt straks een soepele en veilige rit tussen Dronten en 

Kampen. 

 

Verkeer over het water - Het verdwijnen van de sluis en het realiseren van 7 meter vaarhoogte voor 

de nieuwe brug betekent voor de meeste beroepsvaart een doorvaart zonder oponthoud. In de 

praktijk zal de brug vooral open moeten voor schepen met een staande mast. De veranderde 

situatie heeft ook effect op het verkeer op de N307, dat minder vaak zal stilstaan voor de brug. 
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Woonomgeving – We zorgen ervoor dat de omwonenden qua verkeersveiligheid in 2030 beter af zijn 

met de nieuwe situatie dan wanneer we niets zouden veranderen en de huidige situatie ook in 2030 

zou bestaan. Wel zal de verwachte groei van het verkeersaanbod als de weg klaar is, tot een stijging 

van het geluidsniveau leiden. 

 

Economie - Betrouwbare en kortere rijtijden betekenen niet alleen voordeel voor de logistieke sector 

en het openbaar vervoer, maar ook meer dagelijks comfort voor het woon-werkverkeer in de regio. 

Omdat bereikbaarheid een belangrijke factor is in het vestigingsklimaat voor bedrijven én inwoners, 

levert dit project een stimulans op voor de economie van de regio rond de N307.  

 

Natuur - Als alles klaar is neemt de N307 wel meer ruimte in beslag maar de natuur wordt niet meer 

doorsneden dan nu. We hebben de ambitie om te zorgen dat de flora en fauna in het gebied in de 

nieuwe situatie beter af zijn dan nu. Er komen in ieder geval extra passagemogelijkheden voor 

verschillende soorten dieren. 

 

Kwaliteit van de omgeving - Iets functioneels mag ook mooi zijn. Zeker hier, op een van de 

belangrijke oost-west verbindingen van het land. Feitelijk is dit een van de entrees van Flevoland: 

‘van het oude land naar het nieuwe land’. En in omgekeerde richting is het de overgang van de 

20ste-eeuwse polder naar het landschap van de IJsseldelta. We willen daarom niet alleen een 

functioneel goed werkende situatie realiseren maar ook een aantrekkelijke uitstraling voor het 

gebied. De landschappelijke kwaliteit van de brug, de wegen en de groene omgeving krijgt dan ook 

aandacht in het project. 

 

Waterveiligheid – Met het project voeren we een onderdeel uit van het programma IJsseldelta en 

dragen daarmee bij aan de toekomstbestendige waterveiligheid van de regio. 

 

 

Impressie van de situatie zoals beoogd vanaf einde 2022, nog zonder begroeiing. 

 

 

Zo willen we het gaan doen 
 

Zo goed mogelijke afstemming met de omgeving – Oorspronkelijk zou het resultaat van het project 

N307 Roggebot – Kampen zoals we dat nu gaan uitvoeren, in meerdere stappen worden bereikt. De 

sluis en brug zouden in de eerste stap nog niet verdwijnen en de wegstructuur in het projectgebied 

zou slechts deels een andere inrichting krijgen. Hierover is goed overleg en afstemming geweest 

met de directe omwonenden en bedrijfseigenaren. Met hun betrokkenheid hebben Provincie 

Flevoland en Provincie Overijssel het eerdere plan uitgewerkt en het ontwerp dat hieruit is ontstaan, 

was tot nu toe de leidraad.  
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Dat plan is echter ingehaald door een versnelling van waterveiligheidsprojecten voor de IJsseldelta. 

Dit bood de unieke mogelijkheid om samen met het Rijk de combinatie te maken van de 

vernieuwing van de weg én al het werk op en rond het water, inclusief de nieuwe brug. Dit biedt 

grote praktische voordelen, met name omdat dit gecombineerde resultaat binnen één project en in 

één periode kan worden gerealiseerd. Dit betekent wel dat het ontwerp en de positie van de wegen 

deels is veranderd. Met name voor de belanghebbenden rondom de weg is dit een nieuwe 

ontwikkeling. We willen iedereen zo goed mogelijk meenemen in deze ontwikkeling.  

 

Zo min mogelijk last voor mens en bedrijf - Met moderne communicatie en slimme planning van 

afsluitingen en omleidingen proberen we tijdens de realisatie de overlast voor al het verkeer en voor 

de inwoners en ondernemers rondom de N307 in het bijzonder, minimaal te houden.  

 

Zo min mogelijk last voor de natuur - Tijdens sloopwerkzaamheden, aanleg en bouw houden we zo 

goed mogelijk rekening met de seizoenen in de natuur. Daarbij willen wij met name de fauna in het 

gebied zo min mogelijk tot last zijn. 

 

Binnen de tijd - Vóór 31 december 2022 moet het project gereed zijn. 

 

Gezicht op het noorden vanuit de richting van het Drontermeer, met een impressie van de nieuwe 

situatie. 

 

 

Zo willen we verder met dit plan 
 
Uit de Planuitwerking voor het verbeteren van de doorstroming op de N307 Roggebot – Kampen, is 

een nieuwe voorkeursoplossing naar voren gekomen. Dit noemen we het Referentieontwerp. Deze 

voorkeursoplossing van de provincies staat omschreven in dit Plan in Hoofdlijnen. Dit Plan in 

Hoofdlijnen heeft ter inzage gelegen voor reacties. De reacties zijn aanleiding geweest voor het doen 

van kleine aanpassingen  van het ontwerp. Daarna wordt het Plan in Hoofdlijnen vastgesteld en start 

de wettelijke procedure voor het wijzigen van bestemmingsplannen, opstellen Projectplannen 

Waterwet en het verkrijgen van alle nodige vergunningen voor het project. De start van die 

procedures is in 2019. Tijdens die formele procedures is het zoals gebruikelijk mogelijk om invloed 

uit te oefenen. Als dit wettelijke traject is afgerond, kunnen de werkzaamheden van start. 
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N307 Roggebot – Kampen 

Plan in Hoofdlijnen 
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1 Aanleiding en voorbereiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De N307 is de belangrijkste wegverbinding tussen Lelystad en Kampen. Dagelijks maken vele 

automobilisten, bestel- en vrachtwagens en landbouwverkeer gebruik van de N307 om naar het 

werk te komen, goederen af te leveren of om hun landbouwgrond te bereiken. Op het deel van de 

N307 tussen de N306 en de aansluiting met de N50 bij Kampen staat het verkeer regelmatig in de 

file. Dat wordt nog eens versterkt op de momenten dat de brug over de Roggebotsluis open staat. 

Maar dat is niet de enige oorzaak van vertragingen. Het langzaam verkeer op de N307 levert ook 

vertraging op en de rotonde zorgt voor een slechte doorstroming van het verkeer. 

 

Het inhalen van langzaam verkeer en het moeten oversteken van de N307 door fietsers zorgt 

regelmatig voor onveilige verkeerssituaties en aanrijdingen. De cijfers laten zien dat in de toekomst 

meer verkeer over de N307 rijdt. Alleen als we de knelpunten oplossen, kunnen we bereiken dat het 

ongemak door files en de kans op ongelukken afnemen.  

 

Realisatie van het project N307 Roggebot-Kampen heeft als doel: het verbeteren van de 

doorstroming van de N307 vanaf Dronten richting Kampen en vice versa. Een betere verbinding 

tussen Alkmaar en Kampen/Zwolle wordt gezien als een middel om bij te dragen aan versterking 

van de economie in de wijde regio. Daarnaast draagt het project, via de sloop van de bestaande 

brug en sluis, bij aan de doelstellingen van het Rijksprogramma IJsseldelta. Dit programma is met 

name gericht op betere bescherming van de regio Kampen tegen hoog water.  

 

1.2 Voorbereiding op dit Plan in Hoofdlijnen  

De problemen op de N307 waren voor de provincies Flevoland en Overijssel aanleiding om in 2012 

samen een verkenning te starten. In deze verkenning zijn de knelpunten onderzocht. De mogelijke 

oplossingen zijn onderzocht en besproken met de bewoners in de directe omgeving.  

 

De volledige analyse van de knelpunten kunt u lezen in het Verkenningenrapport N307 Roggebot-

Kampen. Dit rapport staat online op de website van beide provincies. 

www.overijssel.nl/n307 

www.flevoland.nl/dossiers/n307-roggebot-kampen 

 

In nauw overleg met de alle belanghebbenden zijn de voorkeursmaatregelen vastgelegd in het 

rapport ‘Verkenning N307 Roggebot – Kampen’ uit 2016. Dat rapport beschrijft de 

voorkeuroplossing: Het ontwerp van de nieuwe N307, met daarin de aansluiting met de overige 

wegen, de nieuwe brug en de parallelwegen die samen het beste antwoord bieden op de problemen. 

Hierbij was het perspectief dat de uitvoering van deze oplossing in drie stappen zou worden 

gerealiseerd. 

In maart 2017 zijn de provincies gezamenlijk gestart met de planuitwerking waarbij de 

voorkeuroplossing verder is uitgewerkt tot een ontwerp. Het belangrijkste verschil met het eerdere 

ontwerp is dat we de eerste twee stappen niet achtereenvolgens in de tijd realiseren, maar de 

realisatie ervan gelijktijdig combineren. Het hoe en waarom van deze verandering in de aanpak, 

staat in hoofdstuk 3.  

 

De resultaten van de planuitwerking zijn beschreven in dit Plan in Hoofdlijnen. Het bestaat uit een 

referentieontwerp en een beschrijving van de effecten op verkeer en de omgeving. 

 

 

http://www.overijssel.nl/n307
http://www.flevoland.nl/dossiers/n307-roggebot-kampen
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2 De context van het project 
De herinrichting van de N307 tussen Roggebot en Kampen staat niet op zichzelf maar is een 

onderdeel van twee grotere programma’s. De ene is een groot wegenprogramma gericht op een 

verbetering van de wegverbinding tussen Alkmaar en Zwolle. De ander is het programma 

IJsseldelta, die in de toekomst de regio droge voeten en een aantrekkelijker gebied geeft. Dit maakt 

het project N307 tot een complex project, met een lange voorbereidingstijd. 

 

2.1 In de context van het programma verbinding Alkmaar - Zwolle  

De N307 is een onderdeel van de verbinding tussen Alkmaar en Zwolle. Naast de Afsluitdijk (A7) en 

de A1 is dit de derde west-oostverbinding in Noord-Nederland. De verbinding is van belang voor de 

economische ontwikkeling van Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. 

Voor de provincies Flevoland, Overijssel en Noord-Holland is dit een toekomstige hoofdverbinding 

voor de noordelijke randstad.  

 

Om deze hoofdverbinding goed te laten functioneren, willen de drie provincies de verbinding tussen 

Alkmaar en Zwolle op termijn door ontwikkelen tot een autoweg met 2x2 rijstroken, een 

maximumsnelheid van 100 km/u en parallelwegen voor langzaam verkeer. Met deze maatregelen 

wordt de doorstroming en de veiligheid op de gehele verbinding verbeterd. Dit eindbeeld wordt in 

fases gerealiseerd in diverse deelprojecten. Het traject N307 Roggebot – Kampen is een van de 

deelprojecten. Een autoweg met 2 keer 2 rijstroken en waar je 100 km/u mag rijden is dan ook een 

uitgangspunt voor de verbetering van de N307 Roggebot – Kampen. Bij de aanleg heeft de nieuwe 

weg eind 2022 voorlopig nog één rijstrook in beide richtingen, waarbij we voldoende ruimte creëren 

om later een tweede rijkstrook in beide richtingen toe te kunnen voegen. Tot die tijd is aan de 

Overijsselse zijde de maximumsnelheid 100 km/u en aan Flevolandse zijde 80 km/u waarbij de 

intentie is om dit na de verdubbeling op te voeren naar 100 km/u. 

 

2.2 In de context van het programma IJsseldelta 

Op dit moment wordt het programma IJsseldelta gerealiseerd. Verschillende maatregelen zorgen 

ervoor dat het water meer ruimte krijgt en dat de regio straks goed beschermd is tegen hoog water 

van de IJssel. Het programma kent 2 fasen. Fase 1 is vrijwel afgerond en bestaat uit onder meer de 

zomerbedverlaging van de IJssel en aanleg van het Reevediep.  

 

Vier deelprojecten geven invulling aan fase 2 van het programma IJsseldelta. Waterschap 

Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en de provincies Flevoland en Overijssel werken 

deze deelprojecten afzonderlijk uit, maar wel in afstemming met elkaar. Ieder project levert een 

onmisbare bijdrage aan het programma IJsseldelta fase 2. De andere drie deelprojecten staan 

hieronder kort omschreven. 

 

De aanleg van de Reevesluis 

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en 

hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst 

overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam. De Reevesluis 

keert in de toekomst het water vanuit het noorden en zorgt dat het water vanuit het Reevediep vrij 

door kan stromen naar het Vossemeer en uiteindelijk IJsselmeer. Naast alle maatregelen voor 

waterveiligheid wordt in de IJsseldelta ook vierhonderd hectare nieuwe natte delta-natuur 

gerealiseerd. 
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Verwijderen van de Roggebotsluiscomplex 

Dit project binnen de context IJsseldelta is een onderdeel van het N307 Roggebot - Kampen project. 

Met het verwijderen van de Roggebotsluiscomplex ontstaat er een doorstroomopening van ongeveer 

100 meter breed tussen het Drontermeer en het Vossemeer. Deze opening is nodig om de 

afvoercapaciteit van het Reevediep te kunnen benutten. De huidige brug verdwijnt ook. Hiervoor 

komt een brug met een vrije doorvaarhoogte van zeven meter in de plaats. Deze brug hoeft minder 

vaak open, waardoor we de regio beter bereikbaar maken met vlot en veilig verkeer over de weg 

N307 en het water. De N307 Roggebot – Kampen wordt gelijktijdig vernieuwd. De huidige rotonde 

met de N306 wordt vervangen door ongelijkvloerse aansluitingen.  

 

Versterking Drontermeerdijk 

De Drontermeerdijk wordt versterkt en opgehoogd. Zo biedt de dijk in de nieuwe situatie 

bescherming tegen IJsselwater dat bij hoge waterstand via het Reevediep wordt afgevoerd naar het 

IJsselmeer en mogelijk opstuwend water uit het IJsselmeer. Daarnaast biedt de dijk straks 

bescherming tegen het wisselende waterpeil door de open verbinding tussen het Vossemeer en het 

IJsselmeer. 

 

Recreatieterrein Roggebot  

Aan de oevers van het Drontermeer liggen verschillende buitendijkse recreatievoorzieningen. Het 

verwijderen van de Roggebotsluiscomplex zorgt voor een meer wisselend waterpeil. Zonder 

maatregelen kan dit de voorzieningen minder bruikbaar maken. In dit project willen we maatregelen 

nemen om te zorgen dat de buitendijkse recreatievoorzieningen in de nieuwe situatie minstens zo 

goed zijn toegerust op hoog of laag water als in de huidige situatie. 

 

2.3 Samenhang met Ontsluitingsweg Multisportterrein Schansdijk 

De ontsluitingsweg voor het Multisportterrein Schansdijk in Kampen wordt vooruitlopend op de 

aanpak van de N307 Roggebot - Kampen gerealiseerd. Hiermee wordt de veilige bereikbaarheid van 

het Multisportterrein Schansdijk en de overige bestemmingen aan de Schansdijk zo snel mogelijk 

gerealiseerd. 

De ontwerpen van beide projecten zijn op elkaar afgestemd. 
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3 Nieuwe omstandigheden 

3.1 Een versnelling biedt nieuwe kansen 

Het resultaat van de Verkenning was in 2015 een Voorkeuroplossing voor de N307 Roggebot – 

Kampen die in meerdere stappen zou worden gebouwd tussen 2019 en 2025. De verbetering van de 

aansluiting van de N307 op de N306 was gepland vóór de sloop van het Roggebot sluiscomplex en 

de bouw van de nieuwe brug. Het aanpassen van de Flevoweg naar 2 rijstroken in beide richtingen 

en aanleg van de nieuwe parallelwegen in Overijssel was gepland na uitvoering van de tweede fase 

van het programma IJsseldelta in 2025. Deze uitgangssituatie is in de tussentijd veranderd.  
 
Tijdens de afronding van de Verkenning van de N307 begin 2016 is het Rijk, samen met de 

provincies, tot de conclusie gekomen dat de tweede fase van het programma IJsseldelta beter 

eerder kan worden uitgevoerd om de bescherming van de regio tegen hoog water te blijven 

garanderen. De einddatum van de tweede fase stond in eerste instantie op eind 2025. Het Rijk en 

de provincies hebben nu afgesproken dat op 31 december 2022 alle projecten binnen IJsseldelta 

fase 2 zijn afgerond. Deze einddatum en andere afspraken van IJsseldelta fase 2 zijn vastgelegd in 

een Bestuurlijke Overeenkomst. Deze overeenkomst is in december 2016 ondertekend door Het 

Rijk, de provincies Flevoland en Overijssel en Waterschap Zuiderzeeland. 

 

Dit bood de unieke mogelijkheid om samen met het Rijk de combinatie te maken van de 

vernieuwing van de weg én al het werk op en rond het water, inclusief de nieuwe brug. Dit biedt 

grote praktische voordelen. We kunnen nu twee stappen binnen één project en in één periode 

realiseren. We zijn sneller klaar, we verminderen de overlast door de werkzaamheden en we geven 

minder geld uit. De derde stap, met uitbreiding naar twee rijstroken in beide richtingen, wordt later 

in de tijd gerealiseerd. Wanneer dat is, hangt onder meer af van de voorspelde groei van het 

wegverkeer. 

3.2 De effecten van de versnelling 

In het rapport ‘Verkenning N307 Roggebot – Kampen’ hebben we al aangegeven dat bovenstaande 

versnelling er mogelijk aan zou komen. Deze versnelling in IJsseldelta heeft behoorlijke gevolgen 

voor de Voorkeursoplossing van de N307 uit 2015. Door de versnelling is een kortetermijnoplossing 

niet nodig en kan de vernieuwde en verbeterde N307 gelijk aansluiten op de nieuwe brug. Zo 

kunnen we de stap overslaan waarbij de N307 tijdelijk aansluit op de oude brug. Hierdoor kan de 

nieuwe ongelijkvloerse kruising met de N306 vlakbij de Drontermeerdijk komen te liggen omdat de 

hogere, nieuwe brug het mogelijk maakt dat de N306 onder de brug door gaat. Dit zorgt ervoor dat 

we over een kleinere afstand de grond moeten ophogen voor de N307. Dit zorgt voor een mooiere 

omgeving in vergelijking met de Voorkeursoplossing uit de Verkenning. 

Dit betekent wel dat het ontwerp en de positie van de wegen deels is veranderd ten opzichte van 

het eerdere ontwerp uit de Verkenning. Voor de omwonenden, ondernemers en de 

volkstuinvereniging is dit een nieuwe ontwikkeling. 

 

Conclusie 

De versnelling is geen aanleiding om de conclusies uit de verkenning te herzien. Maar omdat het 

ontwerp deels is veranderd, is het wel nodig om enkele onderzoeken en de uitgangspunten te 

actualiseren. Voordat we in hoofdstuk 6 het nieuwe ontwerp van de N307 presenteren, leggen we in 

hoofdstuk 4 en 5 uit welke nieuwe onderzoeken er zijn gedaan en welke verschillende varianten er 

zijn onderzocht om tot een keuze te komen voor het ontwerp. 
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4 Actuele toets verkeer 
 

4.1 De knelpunten 

De belangrijkste knelpunten voor de doorstroming en verkeersveiligheid zijn de rotonde op het 

kruispunt N306 en N307, het openen van de brug over de Roggebotsluis, het landbouwverkeer en 

kruisende fietsers op de N307 en de diverse aansluitingen op de N307.  

De aanwezigheid van erfaansluitingen en gelijkvloerse aansluitingen leidt tot onveilige situaties bij 

het invoegen en oversteken van de N307. Het snelheidsverschil tussen het doorgaand verkeer en 

het landbouwverkeer op de N307 zorgt voor lange rijen auto’s en onveilig inhaalgedrag. 

4.2 De ontwikkeling van het verkeer 

Hoe ontwikkelt het verkeer zich als er aan de huidige situatie van de N307 Roggebot – Kampen niets 

wordt gewijzigd? En is het beeld dat we daarvan al hadden nog actueel? Om antwoord te geven op 

deze vragen hebben we als eerste onderzocht of de in de verkenning gebruikte verkeerscijfers nog 

juist zijn. De Verkenning is immers uitgevoerd tussen 2012 en 2016. Ook zijn er zijn nieuwe 

ontwikkelingen in de omgeving die invloed hebben op de verwachte ontwikkeling van het verkeer, 

zoals de voorgenomen verdubbeling van de N50 tussen Kampen – Kampen-Zuid en de realisatie van 

de Passage Dronten. 

Nieuw onderzoek naar de verkeerssituatie is in 2017 en 2018 uitgevoerd. De knelpunten uit de 

Verkenning op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid zijn opnieuw geverifieerd aan de 

hand van het geactualiseerde verkeersmodel van de gemeente Kampen uit 2017. 

De meest actuele verkeerscijfers en het verkeersmodel staan in paragraaf 4.3. De cijfers laten zien 

dat er geen aanleiding is om de knelpunten uit de Verkenning met andere ogen te bekijken. 

De geactualiseerde verkeerscijfers laten overigens een verdere groei van het verkeer zien ten 

opzichte van 2014. Zonder verbeteringen aan de N307 tussen Roggebot en Kampen blijven de 

problemen rond de doorstroming en verkeersveiligheid bestaan en worden deze problemen groter. 

4.3 Toetsing verkeerscijfers 

De analyse van de knelpunten uit de Verkenning is gebaseerd op de verkeerssituatie in 2014 en de 

verwachting voor 2030 als er aan de huidige situatie van de N307 Roggebot – Kampen niets wordt 

gewijzigd. Voor de Planuitwerking zijn deze gegevens geactualiseerd op basis van de telgegevens en 

de nieuwe modelberekeningen uit 2017. De nieuwe modelberekening is in overleg met de provincies 

en gemeente Kampen en gemeente Dronten tot stand gekomen. 

 

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde verkeersintensiteit per dag weer in 2017, voor 

verschillende delen van de N307 Roggebot – Kampen en de N306. Een streepje “-“ betekent dat er 

geen telgegevens beschikbaar waren. In deze tabel is goed te zien dat ten opzichte van 2014 de 

verkeersintensiteit verder is toegenomen. 

Etmaalintensiteiten (mvt/etmaal), bron: telpunten provincie Flevoland en Overijssel 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

N307       

Drontermeerdijk (N306) – N305 12.200 12.500 12.700 13.500 14.800  14.600 

Grens Flevoland/Overijssel – N50 17.000 16.500 17.000 17.500 18.500  19.500 

N306 Drontermeerdijk       

N307 – Stobbeweg - - - - -   3.300 

Overige wegen       

Vossemeerdijk (N307 – AZC) 2.700 2.800 - - 1.300 - 

Vossemeerdijk (AZC – Ketelhaven) - - - -  800 - 
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Prognose Verkeersintensiteiten in 2030 zonder maatregelen 

De toekomstige verkeerscijfers in 2030 zijn de basis voor het ontwerp en het onderzoek naar de 

verkeerskundige en milieukundige effecten van het ontwerp. Onderstaande cijfers gaan uit van een 

autonome groei van het verkeer zonder maatregelen aan de N307 tussen Roggebot en Kampen. 

 

In de Verkenning zijn de verkeersintensiteiten in 2030 berekend met het verkeersmodel Kampen 

2012. Dit model is in 2017 door de gemeente Kampen geactualiseerd. Het nieuwe verkeersmodel 

heeft als basisjaar 2016 en als prognosejaar 2030. In de Planuitwerking is dit geactualiseerde 

verkeersmodel gebruikt.  

 

De onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling weer van de dagelijkse verkeersintensiteit 

tussen 2016 en 2030. 

Ontwikkeling verkeersgroei 2016-2030 (mvt/etmaal, afgerond op 100-tallen), bron: verkeersmodel Kampen 2017 

 

De resultaten van het nieuwe model zijn vergelijkbaar met de verkeersintensiteiten uit de 

Verkenning. Uit de berekeningen blijkt dat het verkeer op de N307 tussen de 12% en 19% 

toeneemt. Deze toename wordt veroorzaakt door: 

• De groei van het aantal auto’s 

• De ruimtelijke ontwikkelingen zoals Reevedorp en Lelystad Airport 

• De afronding van infrastructurele projecten zoals de verdubbeling N50 Kampen – Kampen-Zuid 

en de Passage Dronten. 

We zien ook dat het verkeer op de N306 afneemt. 

 

Verwachte ontwikkeling scheepvaart 

Waterrecreatie Advies heeft onderzoek gedaan naar het ontwerp van de nieuwe brug. Dit onderzoek 

laat zien dat tussen 2012 en 2030 het scheepvaartverkeer toeneemt. In 2030 passeren naar 

verwachting 25.000 schepen de locatie van het huidige Roggebotsluiscomplex. In 2012 waren dat er 

20.000, dus de verwachte stijging is een kwart. Dit scheepvaartverkeer bestaat getalsmatig voor 95 

procent uit recreatievaart en voor 5 procent uit beroepsvaart.  

 

De groei van het scheepvaartverkeer wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal 

recreatievaartuigen. Als we geen maatregelen treffen voor de N307 en er geen nieuwe brug wordt 

aangelegd dan zijn de brug en de sluis in 2030 vaker of langer in gebruik door het 

scheepvaartverkeer. Hierdoor nemen de wachttijden en files voor het autoverkeer verder toe. 

  

Wegnaam Wegvak Intensiteit 

2016 

Intensiteit 

2030 

Verschil 

absoluut 

Verschil 

relatief 

N307 N50 - Schansdijk 18.600 21.400 +2.800 +15% 

N307 Schansdijk - Buitendijksweg 18.600 21.300 +2.700 +15% 

N307 Buitendijksweg - Roggebot 18.700 20.900 +2.200 +12% 

N307 Roggebot – N305 14.300 17.200 +2.900 +19% 

N306 Stobbenweg – N307 3.600 3.000 -600 -17% 
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5 Uitgangspunten en varianten 
 

 

In hoofdstuk 4 hebben we vastgesteld dat de knelpunten uit de Verkenningsfase nog steeds actueel 

zijn. Vervolgens hebben we in de Planuitwerking de consequenties van de versnelling van 

Programma IJsseldelta fase 2 onderzocht. De beoordeling van de uitgangspunten en gesprekken 

met de omgeving leverde aanvullende wensen op. De geactualiseerde uitgangspunten staan in dit 

hoofdstuk benoemd en vormen de basis voor het Referentieontwerp. 

 

5.1 Uitgangspunten Verkenning 

In de Verkenningsfase hebben de provincies Flevoland en Overijssel voor de N307 Roggebot – 

Kampen voor de Voorkeursoplossing de volgende uitgangspunten bestuurlijk vastgesteld: 

 

• We realiseren een nieuwe weg met 2 aparte rijbanen met elk 1 rijstrook en 

uitbreidingsmogelijkheden naar het midden van de weg; 

• We realiseren een nieuwe brug met een minimale doorvaarhoogte van 7 meter met een 

beweegbaar deel voor de recreatievaart met hoge mast. De brug bestaat uit 2 rijbanen met elk 

1 rijstrook, een parallelweg voor langzaam (landbouw)verkeer en een apart fietspad;  

• We realiseren een ongelijkvloerse kruising tussen de N307 en N306;  

• We verhogen de snelheid op het traject van 80 km/uur naar 100 km/uur aan de Overijsselse 

zijde, aan de Flevolandse zijde blijft de maximumsnelheid 80 km/u waarbij de intentie is om dit 

in de toekomst bij verdubbeling van de rijstroken samen met de Hanzeweg op te voeren naar 

100 km/uur. 

• We heffen de erfaansluitingen en aansluitingen van overige wegen op de N307 Roggebot - 

Kampen op zodat onveilige oversteken verdwijnen; 

• Het bestemmingsverkeer kan via de nieuwe parallelwegen veilig de N307 bereiken; 

• We leggen in Overijssel aan beide zijden van de N307 een parallelweg aan voor de ontsluiting 

van de lokale wegen; 

• In Flevoland wordt de bestaande zuidelijke parallelweg doorgetrokken en via de brug verbonden 

aan de zuidelijke parallelweg aan de Overijsselse kant;  

• In Flevoland sluit de vernieuwde N307 aan op de N306 en de Vossemeerdijk. In Overijssel 

sluiten we aan op het bestaande kruispunt met de N50; 

• We zorgen ervoor dat de nieuwe zuidelijke parallelweg aansluit op de bestaande parallelweg bij 

het kruispunt met de N50. Aan de noordkant van de N307 sluit de parallelweg aan op de 

toekomstige ontsluiting van het Multisportterrein/Schansdijk. De parallelwegen zijn door middel 

van een viaduct over de N307 met elkaar verbonden. 

 

Bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor de in december 2016 gesloten 

Bestuursovereenkomst (BOK) tussen de provincie Flevoland, de provincie Overijssel, het Waterschap 

Zuiderzeeland en het Rijk. 

 

5.2 Optimalisaties van de uitgangspunten 

We bevinden ons nu in de Planuitwerkingfase. Tijdens deze fase zijn tot nu toe de volgende 

optimalisaties naar voren gekomen. 

 

Overheid 

In Flevoland realiseren we de aansluiting N307 - N306 op een locatie dichterbij de dijk. Deze keuze 

komt voort uit de versnelling van IJsseldelta fase 2. Door die versnelling wordt de Drontermeerdijk 

in de komende jaren verhoogd en versterkt en kan de bouw van de nieuwe, hogere brug direct 

worden meegenomen in het project. 
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Omgeving 

Tijdens de planuitwerking hebben we de gesprekken met belangrijke partijen in de omgeving uit de 

Verkenningsfase voortgezet. Op basis van deze gesprekken hebben we uitgangspunten toegevoegd: 

• Voor de bewoners van het AZC en de Vossemeerdijk wordt een logische en veilige 

fietsverbinding naar Kampen gerealiseerd. 

• Aan de kant van Flevoland komt een bushalte. De bushalte is op een veilige manier te bereiken. 

Er wordt nog onderzocht wat de beste locatie is. Bij het bepalen van de locatie is het ook 

belangrijk dat de reistijd Dronten-Kampen zo min mogelijk toeneemt, zodat voor busreizigers 

de aansluiting op een andere bus of de trein intact blijft. 

• Als uit nog uit te voeren gedetailleerd akoestisch onderzoek blijkt dat de verbetering van de 

N307 geen formele reconstructie is in de zin van de wet, maar de geluidstoename wel dicht 

tegen de wettelijke norm aan ligt, kijken we in overleg met de bewoners naar maatregelen voor 

geluidreductie. 

 

Inpassing in het landschap 

We ontwerpen niet alleen een weg die de beste technische oplossing biedt voor de problemen met 

de doorstroming en de veiligheid. We hebben in de planuitwerking meegenomen dat de N307, de 

brug en de parallelwegen goed in het landschap passen en aansluiten op de andere projecten binnen 

de tweede fase van het Programma IJsseldelta. Daarnaast bekijken we in de planuitwerking hoe we 

het ontwerp zo goed mogelijk binnen de bestaande bestemmingsplangrenzen en bestaande 

bebouwing kunnen inpassen. 

 

Duurzaamheid en circulariteit 

In de planuitwerking en tijdens de aanleg wordt rekening gehouden met de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de provincies Flevoland en Overijssel en het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. Het ambitieniveau voor duurzaamheid en circulariteit ten tijde van de 

Bestuursovereenkomst uit december 2016 is daarbij leidend.  

In de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 staat de ambitie om duurzaamheid vanaf 2020 een integraal 

onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Omdat het project N307 

Roggebot-Kampen een beoogd startjaar heeft van 2020 willen de betrokken overheden graag 

meegaan in deze ambitie. 

 

5.3 Mogelijke varianten van het ontwerp 

Zoals eerder al is aangegeven kunnen we de nieuwe brug eerder aanleggen en wijzigt de 

uitgangssituatie uit de Verkenning. Hierdoor hebben we in de Planuitwerking de mogelijke varianten 

van het ontwerp van de N307 opnieuw onderzocht. In eerste instantie is gekeken welke varianten 

mogelijk zijn op basis van de uitgangspunten uit paragraaf 5.1 en 5.2. 

 

Provincie Flevoland 

De tabel hierna geeft een overzicht van de mogelijke varianten voor de ongelijkvloerse aansluiting 

tussen de N307 en de N306. De visualisaties zijn uitgewerkt in schetsontwerpen en opgenomen in 

bijlage 2. De schetsontwerpen zijn leidend voor de afweging van de haalbaarheid van een variant. 

De visualisaties hieronder komen niet een-op-een overeen met de civieltechnische schetsontwerpen 

door inpassing in de omgeving en aansluiting op bestaande infrastructuur. Toch geven ze op 

hoofdlijnen een goed beeld. 
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Per visualisatie is de structuur van de N307 inclusief toe- en afritten (blauw), de N306 (groen), 

fietsverkeer (rood) en het overig wegennet (geel) weergegeven.   

 

 

Overzicht mogelijke oplossingsrichtingen N307/N306 

 

Variant Toelichting Visualisatie 

A. Diamant/klaver

blad combinatie 

Deze variant is de Voorkeursoplossing uit de 

Verkenning N307 Roggebot – Kampen 

 

De toe- en afritten van de N307 zijn 

verschillend vormgegeven. De noordzijde is 

een zogenaamde Haarlemmermeeraansluiting, 

de zuidzijde een halfklaverblad. De 

parallelwegen sluiten aan op de rotondes bij 

de toe- en afritten. Verkeer van/naar de N306 

rijdt via de rotondes. Fietsers maken gebruik 

van een vrij liggend fietspad. 

 

B. Halfklaverblad  

De aansluiting van de N307 op de N306 en de 

rest van het onderliggend wegennet is 

vormgegeven met een halfklaverblad. Verkeer 

van/naar de N306 rijdt via een parallelweg aan 

de noordzijde onder de N307 door. De 

parallelweg aan de zuidzijde van de N307 

krijgt een eigen aansluiting op de zuidelijke 

rotonde. Fietsers maken gebruik van een vrij 

liggend fietspad.  

 

C. Halfklaverblad 

met centrale 

rotonde 

De toe- en afritten van de N307 sluiten aan op 

één centrale rotonde. De parallelwegen langs 

de N307 en het verkeer van/naar de N306 

worden via deze rotonde afgewikkeld. Fietsers 

maken gebruik van een vrij liggend fietspad. 

 

D. Trompet 

aansluiting 

De toe- en afritten van de N307 zijn met 

haakse in- en uitvoegstroken aangesloten op 

een twee rotondes. Op deze rotondes sluiten 

de parallelwegen ook aan. De N306 sluit aan 

op de zuidelijke rotonde en steekt de N307 

ongelijkvloers over om aan te sluiten op de 

noordelijke rotonde. Fietsers maken gebruik 

van een vrij liggend fietspad. In de visualisatie 

ontbreekt de ongelijkvloerse kruising van de 

N306 met de N307, deze is wel opgenomen in 

het civieltechnisch schetsontwerp.  

E. Diamant 

aansluiting 

De aansluiting van de N307/N306 is 

vormgegeven als een zogenaamde 

Haarlemmermeeraansluiting. Verkeer 

van/naar de N306 rijdt via de rotondes aan 

weerszijden van de N307. Aan de zuidzijde 

sluiten de parallelwegen aan op een kruising 

op de N306. Fietsers maken gebruik van een 

vrij liggend fietspad. 

 



20 

 

 

 

 

Provincie Overijssel 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke varianten voor de aanleg van de 

parallelwegen langs de N307 in Overijssel. 

 

Overzicht varianten parallelwegen in Overijssel 

5.4 Beoordeling ruimtelijke inpassing alle varianten 

We hebben de haalbaarheid van de varianten bepaald door de inpasbaarheid in het gebied te 

beoordelen. Daarbij hebben we rekening gehouden met bestaande bebouwing en 

eigendomsgrenzen.  

 

Variant C van de ongelijkvloerse kruising aan de Flevolandse zijde is niet in te passen in de 

omgeving. Er is te weinig ruimte om de centrale rotonde onder de N307 aan te leggen. De N307 kan 

ook niet hoger worden gelegd omdat dan niet meer binnen de begrenzing van het plangebied wordt 

aangesloten op bestaande wegen. Het verdiept aanleggen van de rotonde is ook niet mogelijk. De 

ruimte die nodig is voor de helling van de weg heeft tot gevolg dat het ruimtebeslag van de 

aansluitende wegen toeneemt. De varianten A, B, D en E zijn inpasbaar in het gebied en daarmee 

haalbaar. 

Varianten Toelichting Visualisatie 

F. Volledige 

parallelwegen 

aan noord- en 

zuidzijde 

Deze variant is de Voorkeursoplossing uit de 

Verkenning N307 Roggebot – Kampen 

 

In deze situatie wordt aan de noord- en zuidzijde van 

de N307 tussen de brug en de aansluiting met de N50 

een volledige parallelweg voor gemotoriseerd en 

fietsverkeer gerealiseerd.  

 

G. Gedeeltelijke 

parallelwegen 

aan noord- en 

zuidzijde 

In deze situatie is sprake van een onderbroken 

parallelweg. Tussen de brug en de Buitendijksweg is 

sprake van een parallelweg aan weerszijden van de 

N307 voor gemotoriseerd en fietsverkeer. Op dit deel 

wordt ook een viaduct tussen de noordelijke en 

zuidelijke parallelweg gerealiseerd. Op het gedeelte 

zonder parallelweg wordt aan weerszijden van de 

N307 een fietspad aangelegd. De bestaande 

ontsluiting van het voormalig gemaal blijft behouden.  

H. Volledige 

parallelweg 

noordzijde en 

gedeeltelijke 

parallelweg 

zuidzijde 

In deze situatie wordt aan de noordzijde tussen de 

brug en de N50/Van Doornestraat een parallelweg 

gerealiseerd. Aan de zuidzijde komt alleen een 

parallelweg tussen de brug en de Buitendijksweg. De 

woning ter hoogte van het voormalig gemaal bij de 

N50 blijft ontsloten volgens de huidige situatie. Op 

het gedeelte zonder parallelweg aan de zuidzijde 

wordt een fietspad aangelegd. De bestaande 

ontsluiting van het voormalig gemaal blijft behouden. 
 

I. Gedeeltelijke 

parallelweg 

noordzijde en 

volledige 

parallelweg 

zuidzijde 

Deze situatie gaat uit van een parallelweg aan de 

zuidzijde van de N307 tussen de brug en de N50. Aan 

de noordzijde komt er een parallelweg op twee 

trajecten. Eén tussen de brug en de Buitendijksweg 

en één tussen de Schansdijk en Van Doorneweg in 

Kampen. Op het tussenliggende gedeelte wordt een 

fietspad gerealiseerd. Op het deel tussen de brug en 

de Buitendijksweg wordt ook een viaduct tussen de 

noordelijke en zuidelijke parallelweg gerealiseerd.  
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Aan de Overijsselse zijde zijn alle varianten van de parallelwegen inpasbaar in het gebied en deze 

zijn samen met de varianten van ongelijkvloerse aansluiting tussen de N307 en de N306 hieronder 

beoordeeld. 

5.5 Beoordeling haalbare varianten 

Alle haalbare varianten voor de ongelijkvloerse aansluiting tussen de N307 en de N306 zijn 

beoordeeld op de volgende 8 aspecten: 

Overzicht beoordelingsaspecten - Flevoland 

 

 

Resultaten beoordeling ongelijkvloerse kruising 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de beoordeling toegelicht. De beoordeling zelf is met 

een kleur weergegeven (groen=positief, rood=negatief, oranje=zowel positieve als negatieve 

punten). 

 

Aspect Toelichting 

Ontwerprichtlijnen Beoordeeld is of het ontwerp van de hoofdrijbaan N307 en de aansluiting op het 

onderliggend wegennet verkeersveilig is. Specifiek is beoordeeld of het ontwerp 

aansluit bij de ontwerprichtlijnen van het CROW en de provincies Flevoland en 

Overijssel. 

Ruimtebeslag Beoordeeld is of het ruimtebeslag van de infrastructuur toeneemt aan de noord- 

en/of zuidzijde van de huidige rijbaan van de N307. 

Dwangpunten 

omgeving 

Beoordeeld is of de oplossingsrichting rekening houdt met de bestaande 

dwangpunten (AZC, volkstuinen, woningen, Roggebothouse) 

Directheid ontsluiting 

bestemmingen 

Beoordeeld is of dit een directe ontsluiting van de bestemmingen is. Direct betekent 

via de meest logische aansluiting op het overige wegennet. Niet-direct betekent dat 

substantieel moet worden gereden of dat een onlogische/onduidelijke route moet 

worden gereden 

Routering fietsverkeer Beoordeeld is of dit een logische en directe verbinding is voor het fietsverkeer tussen 

het AZC en Kampen en andere bestemmingen 

Reistijd openbaar 

vervoer 

Beoordeeld is hoeveel de oplossingsrichting de reistijd van het openbaar vervoer 

beïnvloed 

Aansluiting 

N307/N306 

Beoordeeld is of dit een vlotte en directe verbinding tussen de N307 en de N306 is 

Aantasting Nationaal 

Natuurnetwerk (NNN) 

Beoordeeld is of de oplossingsrichting leidt tot extra doorsnijding en/of afname van 

het Natuur Netwerk Nederland (NNN) ten opzichte van de huidige situatie 

Aspect 

Varianten 

Diamant/klaverblad 

combinatie (A) 

Halfklaverblad (B) Trompet 

aansluiting (D) 

Diamant 

aansluiting (E) 

Ontwerprichtlijnen 

    

De afrit vanuit 

richting Kampen is 

van onvoldoende 

lengte voor een 

veilige nadering 

(lage snelheid) van 

de rotonde aan de 

noordzijde. De 

parallelweg steekt 

de toe- en afrit aan 

de zuidzijde 

gelijkvloers over. Dit 

is geen duurzaam 

veilige kruising. 

Het ontwerp sluit 

aan bij de ontwerp-

richtlijnen. De 

aansluitingen van 

de parallelweg en 

Roggebothouse op 

het overig wegennet 

verloopt via de 

rotondes en is 

daarmee veilig. 

De afrit vanuit 

richting Kampen is 

van onvoldoende 

lengte voor een 

veilige nadering 

(lage snelheid) 

van de rotonde 

aan de noordzijde. 

Aan de zuidzijde is 

wel sprake van 

veilige vormgeving 

en aansluiting op 

de parallelweg. 

Het ontwerp sluit 

aan bij de 

ontwerp-

richtlijnen. De 

aansluiting op de 

parallelweg is 

veilig. 



22 

 

 

 

 

Aspect 

Varianten 

Diamant/klaverblad 

combinatie (A) 

Halfklaverblad (B) Trompet 

Aansluiting (D) 

Diamant 
Aansluiting (E) 

Ruimtebeslag 

    

Het ruimtebeslag 

infrastructuur neemt 

beperkt toe aan de 

noord- en zuidzijde 

van de huidige 

rijbaan N307. 

Het ruimtebeslag 

infrastructuur 

neemt beperkt toe 

aan de noord- en 

zuidzijde van de 

huidige rijbaan 

N307. 

Het ruimtebeslag 

infrastructuur 

neemt 

substantieel toe 

aan de noord- en 

zuidzijde van de 

huidige rijbaan 

N307 door extra 

verbinding met 

N306. 

Het ruimtebeslag 

infrastructuur 

neemt 

substantieel toe 

aan de noord- en 

zuidzijde van de 

huidige rijbaan 

N307 door 

verbindingswegen. 

Dwangpunten 

omgeving 

    

Het ontwerp 

doorsnijdt 

volkstuinen en AZC-

terrein. Door ligging 

van de rotonde aan 

de noordzijde is het 

Roggebothouse 

minder goed 

zichtbaar vanaf de 

N307. De N307 

komt verder weg 

van woningen 

Vossemeerdijk, 

daarmee geen 

doorsnijding 

dwangpunten. 

(Beperkte) 

doorsnijding 

volkstuinen en 

parkeerplaats 

Roggebothouse. 

Geen doorsnijding 

AZC-terrein (wel 

ruimtelijke 

aantasting). N307 

komt verder weg 

van woningen 

Vossemeerdijk, 

daarmee geen 

doorsnijding 

dwangpunten. 

Doorsnijdt 

volkstuinen en 

AZC-terrein. Door 

hoge ligging van 

de rotonde aan 

noordzijde is het 

Roggebothouse 

niet zichtbaar (wel 

veilige 

aansluiting). N307 

komt verder weg 

van woningen 

Vossemeerdijk, 

daarmee geen 

doorsnijding 

dwangpunten. 

Geen doorsnijding 

dwangpunten. 

Directheid 

ontsluiting 

bestemmingen 

    

Bestemmingen 

direct ontsloten via 

aansluiting 

N307/N306. Door 

ongelijkvloerse 

aansluiting wel 

omrijden ten 

opzichte van 

autonome situatie. 

Bestemmingen 

direct ontsloten via 

aansluiting 

N307/N306. Door 

ongelijkvloerse 

aansluiting wel 

omrijden ten 

opzichte van 

autonome situatie. 

Bestemmingen 

direct ontsloten 

via aansluiting 

N307/N306. Door 

ongelijkvloerse 

aansluiting wel 

omrijden ten 

opzichte van 

autonome situatie. 

Door verbindings-

wegen en 

ongelijkvloerse 

aansluiting, geen 

directe ontsluiting 

en substantieel 

omrijden ten 

opzichte van 

autonome situatie. 

Routering 

fietsverkeer 

    

(Beperkt) omfietsen 

door fietspad aan 

zuidzijde N307 en 

brug. Vanuit AZC 

wel directe 

aansluiting op 

fietspad. 

(Beperkt) omfietsen 

door fietspad aan 

zuidzijde N307 en 

brug. Vanuit AZC 

wel directe 

aansluiting op 

fietspad. 

Omfietsen door 

fietspad aan 

zuidzijde N307 en 

brug. Vanuit AZC 

wel directe 

aansluiting op 

fietspad. 

Substantieel 

omfietsen (met 

kans op ontstaan 

ongewenste 

afsnijdingen) door 

fietspad aan 

zuidzijde N307 en 

verbindingswegen. 

Reistijd openbaar 

vervoer 

    

Door lengte toe- en 

afrit zuidzijde neemt 

reistijd substantieel 

toe. Door rotonde 

aan noordzijde 

neemt de reistijd 

beperkt toe. 

Door beperkte 

lengte toe- en 

afritten en rotondes 

neemt reistijd 

beperkt toe. 

Door beperkte 

lengte toe- en 

afritten en 

rotondes neemt 

reistijd beperkt 

toe.  

Door beperkte 

lengte toe- en 

afritten neemt 

reistijd beperkt 

toe. 
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Resultaten kwalitatieve beoordeling haalbare varianten Flevoland 

 

Conclusie  

Uit de beoordeling volgt geen eenduidige voorkeur voor één oplossing. Alle varianten voldoen aan 

het uitgangspunt voor de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting van de N307 met de N306. Alle 

varianten hebben ook nadelen. Daarom hebben we gezocht naar mogelijkheden om de varianten 

met de minste negatieve aspecten zo aan te passen dat er geen of minder negatieve aspecten zijn. 

De uitkomst hiervan is dat we de voorkeur geven aan de variant ‘Halfklaverblad’ (B). 

 

Voor de varianten ‘Diamant/klaverblad’ (A), ‘Trompet’ (D) en ‘Diamant’ (E) zijn geen mogelijkheden 

om het ontwerp aan te passen zonder dat dit een negatieve invloed heeft op een van de andere 

aspecten. Het optimaliseren van variant A heeft tot gevolg dat het ruimtebeslag van de nieuwe 

infrastructuur toeneemt in de richting van Dronten. Hierdoor neemt het ruimtebeslag van het gehele 

project toe. Ook leidt de optimalisatie tot een langere reistijd van het openbaar vervoer. Voor de 

varianten D en E geldt dat de negatieve beoordelingen voortkomen uit de vormgeving en opzet van 

de ongelijkvloerse aansluiting. Hierdoor zijn optimalisaties niet mogelijk.  

 

Bij de variant ‘Halfklaverblad’ (B) is wel optimalisatie mogelijk die het aspect aansluiting N307/N306 

verbetert. Door het toevoegen van een extra verbinding en aansluiting tussen de zuidelijke toe- en 

afrit van de N307 met de N306 kan verkeer op de N307 vanuit Dronten direct de N306 bereiken. 

Het ruimtebeslag van het ontwerp neemt beperkt toe door het toevoegen van deze verbinding. 

Aangezien deze optimalisatie niet leidt tot een negatieve beoordeling op andere aspecten heeft de 

variant ‘Halfklaverblad’ (B) de voorkeur. 

 

Resultaten beoordeling varianten parallelwegen. 

Alle haalbare varianten voor de parallelwegen zijn beoordeeld op de volgende 6 aspecten: 

 

Overzicht beoordelingsaspecten – Overijssel 

Aspect 

Varianten 

Diamant/klaverblad 

combinatie (A) 

Halfklaverblad (B) Trompet 

Aansluiting (D) 

Diamant 

Aansluiting (E) 

Aansluiting 

N307/N306 

    

Aansluiting zuidzijde 

verloopt direct via 

toe- en afritten 

N307. Aansluiting 

noordzijde betekent 

(beperkt) omrijden 

van en naar N306 

door ligging toe- en 

afrit N307. 

Aansluiting 

N307/N306 verloopt 

via rotondes. 

Verkeer op relatie 

N307 naar 

N306/Elburg moet 

omrijden, daardoor 

geen directe 

aansluiting 

Aansluiting aan 

noord- en 

zuidzijde betekent 

door ligging toe- 

en afritten 

(beperkt) 

omrijden van en 

naar N306. 

Door ligging toe- 

en afritten N307 

moet men 

substantieel 

omrijden van en 

naar N306, zowel 

voor noord- als 

zuidzijde. 

Aantasting 

Nationaal 

Natuurnetwerk 

    

Geen extra 

doorsnijding NNN. 

Wel afname 

oppervlakte NNN 

door groter 

ruimtebeslag 

infrastructuur. 

Geen extra 

doorsnijding NNN. 

Wel afname 

oppervlakte NNN 

door groter 

ruimtebeslag 

infrastructuur. 

Geen extra 

doorsnijding NNN. 

Wel afname 

oppervlakte NNN 

door groter 

ruimtebeslag 

infrastructuur. 

Extra doorsnijding 

NNN door 

realisatie 

verbindingswegen. 

Ook afname 

oppervlakte NNN 

door groter 

ruimtebeslag 

infrastructuur. 

Aspect Toelichting 

Bereikbaarheid 

bestemmingen 

Beoordeeld is of alle bestemmingen worden ontsloten richting de N307, N306 en 

Kampen. 

Directheid ontsluiting 

bestemmingen 

Beoordeeld is of een directe ontsluiting van de bestemmingen aanwezig is. Direct 

betekent via de meest logische aansluiting op het overige wegennet. Niet direct 

betekent dat er moet worden omgereden of dat een onlogische/onduidelijke route 

moet worden gereden. 
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Resultaten beoordeling parallelwegen  

Hieronder is de kwalitatieve beoordeling toegelicht. De beoordeling zelf is met een kleur 

weergegeven (groen=positief, rood=negatief, oranje=zowel positieve als negatieve punten). 

 

Resultaten kwalitatieve beoordeling haalbare oplossingsrichtingen Overijssel 

 

Aspect Toelichting 

Veiligheid fietsverkeer  Beoordeeld is of het fietsverkeer veilig kan worden afgewikkeld in combinatie met 

het verkeer op de parallelweg. Hierbij is ook gekeken naar mogelijk onwenselijk 

gebruik van de parallelweg als sluiproute 

Verkeersafwikkeling 

aansluiting N307/N50 

Beoordeeld is of de parallelwegen de doorstroming van verkeer op de aansluiting 

N307/N50 beïnvloed. Specifiek is gekeken naar het effect op de zuidelijke toe- en 

afrit. De verkeersdruk op de N50 leidt hier tot knelpunten met de doorstroming. 

Landbouwverkeer Beoordeeld is of de parallelwegen bijdragen aan de gewenste routering van het 

landbouwverkeer op het traject Kampen – Flevoland. De gemeente Kampen wil 

dat landbouwverkeer niet door de bebouwde kom van Kampen rijdt en zoveel 

mogelijk via de Molenbrug wordt afgewikkeld. Daarnaast dient vanuit Kampen wel 

een route voor landbouwverkeer richting Flevoland beschikbaar te zijn. 

Inpassing duiker 

uitwateringskanaal N307 

Beoordeeld is of het ontwerp van de parallelwegen een optimale inpassing van de 

duiker voor het uitwateringskanaal mogelijk maakt. 

Aspect 

Variant 

Variant F – volledig 

noord en zuid 

Variant G – 

gedeeltelijk noord 

en zuid 

Variant H – 

volledig noord en 

gedeeltelijk zuid 

Variant I – 

gedeeltelijk noord 

en volledig zuid 

Bereikbaarheid 

bestemmingen 

    

Alle bestemmingen 

aan noord- en 

zuidzijde zijn 

bereikbaar via de 

parallelwegen. 

Alle bestemmingen 

aan noord- en 

zuidzijde zijn 

bereikbaar via de 

parallelwegen. 

Alle bestemmingen 

aan noord- en 

zuidzijde zijn 

bereikbaar via de 

parallelwegen. 

Alle bestemmingen 

aan noord- en 

zuidzijde zijn 

bereikbaar via de 

parallelwegen. 

Directheid 

ontsluiting 

bestemmingen 

    

Ontsluiting verloopt 

direct in westelijke 

en oostelijke richting. 

Bestemmingsverkeer 

vanuit Dronten en 

Kampen kan bij 

N306 en Van 

Doorneweg 

parallelwegen 

bereiken. 

Bestemmingen zijn 

slechts ontsloten 

via N306 of Van 

Doorneweg. Door 

omrijdafstand geen 

directe ontsluiting 

via twee zijden. 

Ontsluiting 

bestemmingen aan 

noordzijde is direct 

via oost- en 

westzijde. 

Bestemmingen aan 

zuidzijde zijn alleen 

bereikbaar via 

N306, daarmee 

niet direct 

ontsloten. 

Ontsluiting 

bestemmingen aan 

zuidzijde is direct via 

oost- en westzijde. 

Bestemmingen aan 

noordzijde zijn alleen 

bereikbaar via N306 

en parallelweg aan 

zuidzijde, daarmee 

niet direct ontsloten. 

Veiligheid 

fietsverkeer in 

relatie tot 

gebruik 

parallelweg 

    

Door volledige 

parallelwegen 

ontstaan twee 

alternatieve routes 

langs de N307. 

Hierdoor kans op 

ongewenst gebruik 

parallelwegen om 

N307 te mijden of 

omrijden te 

voorkomen. Dit gaat 

ten koste van 

veiligheid van 

fietsers. 

Door gedeeltelijke 

parallelwegen is 

geen sprake van 

een doorgaande 

parallelle 

verbinding langs de 

N307. Hierdoor 

maakt alleen 

bestemmingsverke

er gebruik van de 

parallelwegen en 

wordt ongewenst 

gebruik 

voorkomen.  

Fietsverkeer wordt 

voornamelijk via 

een vrij liggend 

fietspad langs de 

zuidelijke 

parallelweg 

afgewikkeld. Hier is 

geen sprake van 

een doorgaande 

parallelverbinding 

voor gemotoriseerd 

verkeer. Hierdoor 

beperkte kans op 

ongewenst gebruik 

parallelweg. 

Fietsverkeer wordt 

voornamelijk via 

zuidelijke parallelweg 

afgewikkeld. Hier is 

sprake van een 

doorgaande 

parallelverbinding 

voor gemotoriseerd 

verkeer. Hierdoor 

kans op ongewenst 

gebruik parallelweg. 

Dit gaat ten koste 

van veiligheid 

fietsers. 
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Conclusie 

Op basis van de kwalitatieve beoordeling heeft variant H de voorkeur. Variant H heeft op geen enkel 

punt een negatieve beoordeling. Variant H zorgt ervoor dat alle bestemmingen goed bereikbaar zijn 

en zorgt ook voor een goede verkeersveiligheid voor fietsers. De gedeeltelijke parallelweg aan de 

zuidzijde gaat wel ten koste van een directe ontsluiting van de woningen aan Buitendijksweg en de 

Music Club maar ontmoedigt sluipverkeer vanaf de Music Club richting Kampen. Als laatste heeft 

variant H een beperkte impact op de doorstroming van het verkeer op de aansluiting van de N307 

op de noordelijke toe- en afrit van de N50. 

 

Aspect 

Variant 

Variant F – volledig 

noord en zuid 

Variant G – 

gedeeltelijk noord 

en zuid 

Variant H – 

volledig noord en 

gedeeltelijk zuid 

Variant I – 

gedeeltelijk noord 

en volledig zuid 

Verkeersafwik-

keling 

aansluiting 

N307/N50 

    

Door volledige 

parallelwegen aan 

noord- en zuidzijde 

wordt afwikkeling op 

aansluiting beperkt. 

Dit komt door extra 

belasting van de 

verkeersregeling, 

zowel de noordelijke 

als zuidelijke toe- en 

afrit. 

 

 

Alleen negatieve 

impact door 

parallelweg aan 

noordzijde op 

aansluiting 

N307/N50. Betreft 

bestemmingsverke

er richting 

Schansdijk en 

agrarisch gebied. 

De invloed op 

capaciteit en 

afwikkeling van de 

verkeersregeling is 

beperkt.  

Alleen negatieve 

impact door 

parallelweg aan 

noordzijde op 

aansluiting 

N307/N50. Betreft 

bestemmingsverke

er richting 

Schansdijk en 

agrarische 

gebieden, dus 

benodigde ruimte 

in verkeersregeling 

is beperkt. 

Door volledige 

zuidelijke parallelweg 

wordt afwikkeling op 

zuidzijde van de 

aansluiting beperkt. 

Dit komt door extra 

belasting van de 

verkeersregeling, in 

het bijzonder de 

zuidelijke toe- en 

afrit.  

 

 

 

Routering 

landbouw-

verkeer 

    

Door volledige 

parallelweg aan 

zuidzijde N307 

ontstaat voor 

landbouwverkeer 

onwenselijke route 

via bebouwde kom 

Kampen. Door 

volledige parallelweg 

aan noordzijde is op 

het traject tussen 

Flevoland en 

bedrijvenpark 

landbouwverkeer 

mogelijk. 

Door gedeeltelijke 

parallelweg aan 

zuidzijde is er geen 

route voor 

landbouwverkeer 

via bebouwde kom 

Kampen. Door 

gedeeltelijke 

parallelweg aan 

noordzijde is op 

het traject tussen 

Flevoland en 

bedrijvenpark 

landbouwverkeer 

mogelijk. 

Door gedeeltelijke 

parallelweg aan 

zuidzijde is er geen 

route voor 

landbouwverkeer 

via bebouwde kom 

Kampen. Door 

volledige 

parallelweg aan 

noordzijde is op het 

traject tussen 

Flevoland en 

bedrijvenpark 

landbouwverkeer 

mogelijk. 

Door volledige 

parallelweg aan 

zuidzijde N307 

ontstaat voor 

landbouwverkeer 

onwenselijke route 

via bebouwde kom 

Kampen. Door 

volledige parallelweg 

aan noordzijde is op 

het traject tussen 

Flevoland en 

bedrijvenpark 

landbouwverkeer 

mogelijk. 

Inpassing duiker 

uitwateringskan

aal N307 

    

Door volledige 

parallelwegen aan 

weerszijden van de 

N307 is lange duiker 

nodig voor kanaal.  

Door noordelijke 

parallelweg is 

grotere duiker 

nodig aan 

noordzijde N307.  

Door zuidelijke 

parallelweg is 

grotere duiker 

nodig aan 

noordzijde N307. 

Door parallelwegen 

aan noord- en 

zuidzijde N307 is 

lange duiker nodig. 
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6 Het Referentieontwerp in beeld 

6.1 De gekozen varianten 

De keuze voor variant B ‘Halfklaverblad’ in Flevoland en variant H met een volledige parallelweg aan 

de noordzijde en een gedeeltelijke parallelweg aan de zuidzijde in Overijssel, levert in zijn totaliteit 

een Referentieontwerp op. Hieronder enkele impressies in vogelvlucht met een toelichting. 

6.2 Het Referentieontwerp in vogelvlucht 

Op onderstaande afbeeldingen is het ontwerp weergegeven, met daarbij een beknopte toelichting. 

De omgeving van de wegen is voor de overzichtelijkheid voor dit moment groen gemaakt en er is 

nog geen beplanting, verkeersborden enzovoorts ingetekend. 

 

 

 

 

De situatie aan de Flevolandse zijde  

Links is het AZC te zien, onderin de foto het volkstuincomplex. In tegenstelling tot de Overijsselse 

zijde waar we de maximumsnelheid op de hoofdrijbaan verhogen van 80 km/uur naar 100 km/uur, 

blijft de maximumsnelheid aan de Flevolandse zijde 80 km/u. Daarbij is de intentie om dit in de 

toekomst bij verdubbeling van de rijstroken op te voeren naar 100 km/u, tegelijkertijd met de rest 

van de Hanzeweg. 

 

Doorgaand snelverkeer van Dronten naar Kampen rijdt hier ongehinderd verder de brug op. Verkeer 

met een bestemming in Flevoland neemt hier de afslag, bijvoorbeeld naar het AZC, het 

volkstuinencomplex, of naar huis aan de Vossemeerdijk. Zo is ook de N306 richting Elburg te 

bereiken.  

Het verkeer dat aan de Overijsselse kant een lokale bestemming heeft die daar links of rechts van 

de N307 ligt, neemt vóór de brug deze afslag. Via de rotonde rijdt men dan de brug op over de 

rijbaan voor lokaal verkeer. Daar komt men uit op de parallelweg aan de zuidzijde, waar een viaduct 

ligt om zo nodig nog de N307 over te steken en via die parallelweg een adres aan de noordzijde te 

bereiken. Dit is op een volgende afbeelding goed te zien. 

 

Ook aan de noordzijde van de N307 ligt een rotonde die wordt gebruikt door het langzaam verkeer, 

snelverkeer van de afrit vanuit de richting Kampen en snelverkeer dat naar de oprit richting Dronten 

wil. Ook Restaurant Cafetaria Roggebot House is vanaf deze rotonde bereikbaar. 

Al het langzaam verkeer van en naar Dronten maakt gebruik van de parallelweg aan de zuidzijde 

van de N307, die langs het volkstuinencomplex ligt.  
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Fietspad 

Fietsers in Flevoland kunnen aan de noordzijde van de N307 gebruik maken van een fietspad. Aan 

de zuidzijde maken de fietsers gebruik van zogenaamde fietssuggestiestroken op de parallelweg. 

Vanuit elke richting is de oprit naar de brug te bereiken. Vlak achter de rotonde aan de zuidzijde is 

een dubbele rode ‘slinger’ te zien. Met als doel een acceptabel stijgingspercentage voor de fietsers 

om op brugniveau te komen, is hier met twee bochten een vloeiend stijgend fietspad gecreëerd.  

 

De oversteek 

Onderstaande afbeelding zoomt in op de brug over het randmeer met gescheiden rijbanen voor het 

snelverkeer, een parallelweg voor het lokaal verkeer en een fietspad. Rechtsboven is Music Club 

Kampen te zien, linksboven de woningen aan de Vossemeerdijk. 

Op deze afbeelding is te zien dat de N306 Elburg-Ketelhaven onder de N307 kruist, ongeveer op de 

plek waar nu nog de rotonde ligt. Zowel parallel aan de N306 als aan de buitenzijde van de dijk ligt 

hier een fietspad. 

 

 

 

 

Verkeer dat vanaf de Vossemeerdijk komt en naar Dronten wil, slaat via een nieuwe T-splitsing 

rechtsaf om via een rotonde de oprit naar de N307 te nemen. Verkeer dat naar Kampen wil, draait 

linksaf en gaat eerst onder de N307 door om vervolgens rechtsaf, via de rotonde daar, de oprit 

richting Kampen te nemen en de brug op te draaien. 

 

De brug 

Op de plaats van het huidige sluiscomplex met de brug, ligt straks een bredere en hogere brug, die 

in totaal het water over een afstand van ongeveer honderd meter overspant. Deze lengte is 

noodzakelijk om de doorstroomopening bij hoog water vanaf de IJssel voldoende groot te laten zijn. 

Alle soorten verkeer maken straks gebruik van dezelfde brug, maar wel veilig van elkaar gescheiden 

met een eigen rijbaan.  

Aan de Vossemeerzijde ligt de rijbaan voor het doorgaande verkeer. Daarnaast een rijbaan voor het 

langzaam verkeer en verkeer met bestemmingen direct rondom de N307. En aan de 

Drontermeerzijde ligt het fietspad. Voor een toekomstige uitbreiding naar 2x2 rijstroken zal een 

nieuw brugdeel naast deze nodig zijn. 

 

De brug krijgt een beweegbaar gedeelte. Door de hoogte van 7 meter kan de meeste beroepsvaart 

ongehinderd doorvaren en voor deze schepen hoeft de brug dan ook niet te worden geopend. De 

slagbomen en eventuele andere zichtbare onderdelen voor dit beweegbare brugdeel zijn niet op de 

afbeelding hierboven aangebracht. De brugbediening zal naar verwachting op afstand gebeuren. 

Bij het ontwerpen van de brug krijgt de contractant die het volledige project gaat uitvoeren, de 

nodige vrijheid. Uiteraard binnen alle normen en kaders en in nauwe samenwerking met alle 

betrokkenen. 
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Een van de uitgangspunten bij het ontwerp is sociale veiligheid. Dit heeft onder meer invloed op het 

ontwerp van de brug. De brug houdt niet op bij de Drontermeerdijk maar loopt aan de Flevolandse 

zijde nog een stuk door tot over de N306. Er is daardoor geen door grond omsloten tunnel nodig. 

Het resultaat is meer ruimte en lichtinval. Deze ontwerpkeuze geeft met name fietsers hopelijk een 

veiliger gevoel. 

 

Het verwijderen van de sluis 

Op de beoogde plek van de brug bevindt zich nu nog de Roggebotsluis. Dit complex beslaat uit de 

sluis zelf met alle technische voorzieningen die daarbij horen, maar ook twee spuikokers onder de 

N307. Deze spuikokers verbinden het Vossemeer en het Drontermeer en worden gebruikt om water 

in de juiste richting door te laten als de beoogde waterkwaliteit en/of de waterhoeveelheid in de 

regio daar om vragen.  

 

Het sluiscomplex is ook een primaire waterkering die het achterliggende gebied beschermt tegen 

buitenwater. Het fungeert als een van de 27 verbindende waterkeringen in Nederland. Dat wil 

zeggen dat het complex, net als de veel grotere Afsluitdijk of de Houtribdijk tussen Enkhuizen en 

Lelystad, een waterkering is die als verbinding dient tussen twee door water gescheiden gebieden. 

In dit geval dus de Noordelijke Flevopolder en Overijssel. 

 

Moment van verwijderen 

Het verwijderen van de sluis is een wezenlijke ingreep in de waterhuishouding van Nederland. 

Daarom moeten vóór het verwijderen enkele grote stappen zijn gezet. De nieuwe Reevesluis, even 

verderop naar het zuiden, moet gereed en in gebruik zijn. De Drontermeerdijk moet zijn versterkt 

en opgehoogd vanwege de mogelijk hogere waterstanden in het Drontermeer. Ook het 

recreatieterrein aan de Overijsselse zijde moet zijn opgehoogd. 

Pas wanneer deze projecten die deels ook een relatie hebben met het project N307 gereed zijn, kan 

de waterkering worden verwijderd. En omdat we willen dat het verkeer het zo kort mogelijk zonder 

deze belangrijke verbinding tussen Flevoland en Overijssel moet doen, betekent dit praktisch dat de 

nieuwe brug eerst letterlijk boven het sluiscomplex wordt gebouwd. Pas na de ingebruikname van 

de nieuwe wegverbinding kan vervolgens de waterkering in zijn geheel worden verwijderd. Dit 

verwijderen is door deze volgorde wel een complexe uitdaging voor de aannemer. Dit komt met 

name door de nabijheid van de dan inmiddels geplaatste pijlers van de nieuwe brug en de 

aanwezigheid van zware betonnen en metalen constructies in het sluiscomplex. Het is immers in het 

midden van de 20ste eeuw gebouwd om veilig te zijn en lang mee te gaan. 

 

Open waterverbinding 

Als deze grote stap is gezet, is echt sprake van de in het programma IJsseldelta beoogde open 

waterverbinding. Deze open waterverbinding geeft ook een nieuwe situatie voor de natuur op en om 

het water. Zo komen vissen en waterbewoners zoals otters en bevers na het verdwijnen van het 

sluiscomplex geen fysieke grens meer tegen tussen het Drontermeer en het Vossemeer. De open 

verbinding met het Vossemeer biedt mogelijkheden voor dynamische natuurontwikkeling met 

rietmoeras, wat weer goed is voor beschermde soorten zoals de roerdomp en grote karekiet. 
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De situatie aan de Overijsselse zijde 

De N307, zoals deze vanaf de brug verder loopt tot aan de N50, staat in bovenstaande afbeelding. 

Duidelijk is te zien dat in de middenberm ruimte is gecreëerd om later in de tijd de weg uit te 

kunnen breiden van één rijstrook in elke rijrichting naar twee rijstroken in elke rijrichting. De 

maximumsnelheid op dit gedeelte van de weg is 100 km/uur. 

 

Het Afwateringskanaal gaat nu nog enkele honderden meters verderop onder de N307 door. De 

nieuwe onderdoorgang van het kanaal ligt ter hoogte van de Buitendijksweg. Dat is ook de weg 

waar de parallelweg aan de zuidzijde op uitkomt. Via deze parallelweg kan het verkeer ook de 

Reeveweg bereiken.  

 

Vanaf de brug tot aan het kruispunt met de N50 heeft de hoofdrijbaan van de N307 geen enkele 

aansluiting op een andere weg. Helemaal aan het oostelijke uiteinde blijft de bestaande parallelweg 

van de N307 tussen de Zwartendijk en Gemaal Kampen intact, inclusief de aansluiting op het 

kruispunt met de N50. Aan het eind van de doodlopende zuidelijke parallelweg nabij gemaal Ten 

Hove, komt een keervoorziening voor grote voertuigen zoals bijvoorbeeld de vuilniswagen. 

 

Alle lokale bestemmingen aan de noordzijde van de N307 zijn vanuit de richting Kampen via de 

noordelijke parallelweg bereikbaar. Wie vanuit Flevoland komt en aan de Overijsselse kant een van 

de voormalige zijwegen ten noorden van de N307 wil bereiken, neemt vóór de brug de afslag naar 

de parallelweg en steekt na de brug via een nieuw viaduct de N307 over. Daar is vervolgens 

bijvoorbeeld linksaf de jachthaven en rechtsaf de Schansdijk te bereiken. Links onderin de 

afbeelding is het einde van de noordelijke parallelweg te zien, die uitkomt op de bestaande weg naar 

de jachthaven. 

 

Fietsers die de brug over zijn gereden op het fietspad, vervolgen hun weg op een vrij liggend 

fietspad. Ter hoogte van de Buitendijksweg steekt men via een nieuwe fietsbrug het kanaal over. 

Deze fietsbrug komt parallel te liggen aan de nieuw te realiseren duikerbrug in de N307. 
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6.3 De ruimtelijke kwaliteit in het ontwerp 

Voor het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Fase 1 zijn in de afgelopen jaren een Visie 

Ruimtelijke Kwaliteit en een Inrichtingsplan IJsseldelta Fase I en II opgesteld om de ruimtelijke 

kwaliteit in het gebied te vorm te geven. 

Op dit gedachtengoed wordt in IJsseldelta fase 2 voortgeborduurd. Om de ruimtelijke kwaliteit in 

fase 2 als geheel een plek te geven is in 2017 een Samenhangende Landschapsvisie opgesteld1.  

Voor de nieuwe brug over het Randmeer zijn in de visie aanbevelingen gedaan voor het ontwerp van 

brugdek, de pijlers en de wijze waarop de brug aanlandt op de oever. Deze zijn aangevuld met het 

Inrichtingsplan voor het natte gebied. Op basis van deze Landschapsvisie en de vastgestelde 

uitgangspunten ontwerpt de toekomstige aannemer een brug die past in het landschap.  

De aanbevelingen uit deze Landschapsvisie zijn al meegenomen in het ontwerp van de N307, met 

name in de uitwerking van de ongelijkvloerse kruising, de parallelwegen en de fietspaden.  

De Samenhangende Landschapsvisie wordt nader uitgewerkt in een tweetal Beeldkwaliteitsplannen. 

Deze worden tezamen met de bestemmingsplannen vastgesteld. Het Ruimtelijk Kwaliteitsteam 

behoudt in fase 2 van het Programma IJsseldelta haar rol en beoordeelt of de gehele inrichting van 

het gebied past binnen de Samenhangende landschapsvisie IJsseldelta-Zuid en het Inrichtingsplan 

voor het natte gebied. 

6.4 De kosten 

In december 2016 zijn in de Bestuursovereenkomst tussen de provincie Flevoland, de provincie 

Overijssel, het Waterschap Zuiderzeeland en het Rijk, afspraken gemaakt over welke belangrijke 

onderdelen in dit project thuis horen. Ook is een schatting gemaakt hoeveel geld nodig is voor de 

planvorming en realisatie van het project N307 Roggebot – Kampen. De afgesproken bedragen zijn 

daarna bij de diverse overheden gereserveerd. Het Rijk draagt daarbij verantwoordelijkheid voor de 

watergerelateerde werken en de provincies voor de infrastructurele werken.  

6.5 Invloed op de planning 

Er zijn enkele factoren die van invloed kunnen zijn op het uitvoeren van het project in de beoogde 

periode 2020 – 2022. Deze staan hieronder genoemd. 

 

De waterveiligheid 

De waterveiligheid van de regio gaat voor alles. Daarom zit er een dwingende volgorde in 

verschillende projecten rondom het Drontermeer, waarvan niet kan worden afgeweken omdat 

anders de waterveiligheid in het gedrang komt. De Reevesluis moet gereed zijn én de 

Drontermeerdijk moet zijn versterkt en verhoogd, voordat de waterkering van het 

Roggebotsluiscomplex als primaire waterkering kan worden verwijderd. 

Ook de waterveiligheid van recreatievoorzieningen in de directe omgeving moet in afstemming met 

de belanghebbenden goed geregeld zijn. Denk daarbij aan de haventjes, Music Club Kampen, 

camping en kanoclub. 

 

Wijziging ontwerp 

Door de versnelling van het programma IJsseldelta fase 2 op onderdelen is het ontwerp anders dan 

twee jaar geleden. Dit heeft ook effect op de onderlinge afhankelijkheid van dit project en andere 

ontwikkelingen in hetzelfde gebied: de versterking Drontermeerdijk en de ontwikkeling van het 

recreatieterrein bij Music Club Kampen. De praktische haalbaarheid van de combinatie van 

verschillende activiteiten in eenzelfde periode bepaalt mede de planning van de activiteiten. 

 

Voorkomen van hinder 

Met moderne communicatie en slimme planning van afsluitingen en omleidingen proberen we tijdens 

de realisatie de overlast voor al het verkeer en voor de inwoners en ondernemers rondom de N307 

minimaal te houden. Dit vraagt om een intensieve afstemming qua bouwverkeer, wegafsluitingen, 

hinder voor omwonenden en scheepvaartverkeer. Keuzes hierin kunnen de projectplanning voor de 

N307 Roggebot – Kampen beïnvloeden. 

                                                   
1 Samenhangende landschapsvisie IJsseldelta-Zuid, mei 2017 (Bosch Slabbers Landschapsarchitecten, in 

samenwerking met VHA Architecten) 
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De natuur 

Uit de nieuwste onderzoeken kan blijken dat er door het project ongewenste effecten zijn op de 

natuur, waardoor we extra mitigerende of compenserende maatregelen moeten nemen. Tijdens 

sloopwerkzaamheden, aanleg en bouw houden we, binnen de kaders van wet- en regelgeving, zo 

goed mogelijk rekening met de seizoenen in de natuur. Het doel is om de fauna in het gebied zo min 

mogelijk tot last te zijn. Ook dit kan de aannemer eventueel dwingen tot keuzes die de planning 

beïnvloeden. 



32 

 

 

 

7 Effecten op het verkeer en de omgeving 
Het Referentieontwerp is beoordeeld op de effecten voor verkeer en impact op de omgeving. De 

resultaten zijn input voor een definitief ontwerp en de noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen en 

andere benodigde vergunningen. De beschouwde aspecten worden dan gedetailleerder onderzocht.  

7.1 Plan- en studiegebied  

Bij het beoordelen van effecten maken we onderscheid tussen het plangebied en het studiegebied. 

 

 Overzicht plangebied Plan in Hoofdlijnen N307 Roggebot - Kampen 

 

Het plangebied is het gebied waarbinnen de maatregelen aan de N307 Roggebot - Kampen worden 

uitgevoerd. Het gebied loopt van de op- en afrit van de N50 tot het Revebos in Flevoland. In dit 

plangebied bevinden zich binnen beheersgebieden van de verschillende overheidsorganisaties met 

elk hun eigen taken en bevoegdheden: gemeenten, provincies, rijksdiensten en waterschappen. 

 

Het studiegebied is niet omkaderd en beslaat een groter gebied om de N307 heen. In dit gebied 

kunnen mogelijk effecten optreden door de maatregelen aan de N307. Voorbeelden daarvan zijn 

wijziging in de routes die het verkeer rijdt, omgevingseffecten en specifieke inpassingsopgaven.  

7.2 Verkeer 

In onderstaande tabel staan de beoordelingsaspecten voor het verkeer. 

Overzicht beoordelingsaspecten effectbeoordeling verkeer 

Beoordelingsaspecten 

Verkeerseffect op netwerkniveau 

Bereikbaarheid bestemmingen en voorzieningen 

Verkeersveiligheid 

Robuustheid 

Geluid 

Luchtkwaliteit 
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7.2.1 Verkeerseffect op netwerkniveau 

Effecten op autoverkeer 

Met het verkeersmodel Kampen 2017 zijn er prognoses gemaakt van de verkeersintensiteiten in 

2030, zowel voor de autonome- als de projectsituatie. De autonome situatie 2030 – dus zonder 

maatregelen is in paragraaf 4.3 al behandeld. De projectsituatie geeft de prognose weer nadat de 

maatregelen aan de N307 zijn uitgevoerd. De resultaten staan hieronder weergegeven en meer 

gedetailleerd in de bijlagen. 

Overzicht intensiteiten autonome- en projectsituatie 2030 (aantallen motorvoertuigen, afgerond op 100-tallen), 

bron: Verkeersmodel Kampen 2017 

 

Door realisatie van de ongelijkvloerse aansluiting N307/N306 en de nieuwe brug verdwijnen de 

belangrijkste knelpunten in de doorstroming op de N307. Doorgaand verkeer op de N307 kan 

onbelemmerd doorrijden en de brug gaat minder vaak en lang open. Dit heeft een aanzuigende 

werking op de automobilisten komende uit Lelystad of Zwolle en het achterliggende gebied.  

 

Door de verbetering van de doorstroming wordt de N307 een aantrekkelijkere route voor verkeer 

dat van oost naar west rijdt dan de overige oost-westverbindingen. De verwachting is dat in de 

eerste jaren na de opening van de N307 het verkeer op de N309 Lelystad-Dronten-Elburg en N352 

via Swifterbant afneemt. 

 

Effecten op scheepvaartverkeer 

In de Verkenningsfase is onderzoek gedaan naar het gewenste ontwerp en de doorvaarthoogte van 

de nieuwe brug. Hierin is ook de impact van de brugopeningen op de doorstroming onderzocht.  

 

De realisatie van de nieuwe brug over het Drontermeer betekent volgens onderzoek van 

Waterrecreatie Advies dat 90% van het scheepvaartverkeer onder de brug door kan varen. Met 

name voor recreatievaart hoger dan 7 meter moet de brug nog open. De beroepsvaart kan in de 

nieuwe situatie in vrijwel alle gevallen onbelemmerd doorvaren. De gedetailleerde resultaten van 

het onderzoek naar de impact van de brugopeningen op de doorstroming staan in het 

Verkenningenrapport N307 Roggebot – Kampen. 

 

Tijdelijke maatregel brugopeningen 

De brugopeningen tijdens de spits zijn in de huidige situatie een dusdanig probleem dat 

Rijkswaterstaat en de provincies Flevoland en Overijssel afspraken hebben gemaakt over het huidige 

bedieningsregime van de brug gedurende de spits. Het doel is om op de drukste verkeersmomenten 

de doorstroming op de weg zo min mogelijk te onderbreken. 

 

De aanpak houdt eenvoudigweg in dat in de avondspits het autoverkeer voorrang heeft en de brug 

niet opengaat. Recreatievaartuigen moeten wachten tot na de spits. Tenzij het aantal wachtende 

recreatievaartuigen zo groot wordt dat de situatie op het water naar het oordeel van de brugwachter 

niet veilig meer is. Dan gaat de brug alsnog open. De verwachting is dat de recreatievaart ervoor 

kiest om meer buiten de spits de Roggebotsluis te passeren. De maatregelen zijn in het nieuwe 

vaarseizoen 2018 ingegaan. In de loop van het vaarseizoen wordt onderzocht of de aanpak werkt en 

of eventuele aanvullende maatregelen worden getroffen. Deze afspraken gelden tot de realisatie van 

de nieuwe brug. 

 

Wegnaam Wegvak 

Intensiteiten 2030 

(mvt/etmaal) 

Verschil project versus 

referentie 

Autonoom Project Absoluut Relatief 

N307 N50 - Schansdijk 21.400 24.000 +2.600 +12% 

N307 Schansdijk – Buitendijksweg 21.300 24.000 +2.700 +13% 

N307 Buitendijksweg - Roggebotbrug 20.900 24.000 +3.100 +15% 

N307 Tussen toe- en afritten N307/N306 n.v.t. 19.200 n.v.t. n.v.t. 

N307 Roggebotbrug – N305 17.200 19.400 +2.200 +13% 

N306 Stobbenweg – N307 3.000 3.300 +300 +10% 

Vossemeerdijk AZC – N307 1.400 1.400 - - 

Vossemeerdijk Ketelhaven – AZC 600 600 - - 

N50 Kampen-Noord – N307 20.200 19.800 -400 -2% 

N50 N307 – Kampen-Zuid 34.500 35.600 +1.100 +3% 
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Effecten op het fietsverkeer 

Voor fietsers wordt het reizen in dit gebied een stuk veiliger. Onder meer een eigen apart fietspad 

over de brug, minder wegen hoeven oversteken en minder plekken waarop afslaand sneller verkeer 

een fietser in zijn pad kruist, zorgen hiervoor. Fietsers vanuit verschillende richtingen met 

verschillende bestemmingen maken gebruik maken van de N307 en de brug. Voor een deel van het 

fietsverkeer is de doorgaande route straks iets langer, vanwege de aanloop naar de brug. In het 

ontwerp is nog ruimte om aanpassingen te doen en er ligt ook al een idee om de ‘aanloop’ naar de 

brug aan de Flevolandse zijde op een andere manier vorm te geven. Deze optie staat in het 

Referentieontwerp genoemd. Deze oplossing is wel duurder dan het ontwerp met een ‘dubbele draai’ 

als aanloop naar de brug. Maar, mocht dit werkelijkheid worden, dan scheelt dat met name fietsers 

die een ‘rondje Kampen’ doen een stuk omfietsen én een oversteek op een druk punt. 

7.2.2 Bereikbaarheid bestemmingen en voorzieningen 

Een verbetering van de doorstroming op de N307 betekent ook een verbetering van de 

bereikbaarheid voor de bestemmingen en voorzieningen. Het opheffen van de directe aansluitingen 

op de N307 leidt wel tot een wijziging van de huidige routes voor het lokale verkeer. Met een 

klankbordgroep waarin hulpdiensten, brancheorganisaties en belangenorganisaties deelnamen, zijn 

de voorgenomen plannen besproken. De feedback op de plannen is waar mogelijk meegenomen in 

het Referentieontwerp. 

 

Alle bestemmingen en voorzieningen blijven bereikbaar via de nieuwe parallelwegen in Overijssel en 

de bestaande parallelwegen in Flevoland. Wel is sprake van een (beperkte) toename van de reistijd 

en/of -afstand. De parallelwegen in Overijssel zijn alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer en de 

ontsluiting van fiets- en landbouwverkeer. In de nadere Planuitwerking worden maatregelen 

uitgewerkt om het ongewenst gebruik van de parallelwegen door overig verkeer te voorkomen.  

 

Woningen/AZC-terrein 

In Overijssel blijven de woningen aan beide zijden van de N307 bereikbaar via de parallelwegen 

langs de N307. De reistijd neemt toe omdat de directe aansluitingen op de N307 verdwijnen en via 

de parallelwegen moet worden gereden. De toegang naar de parallelwegen verloopt via de Van 

Doornestraat in Kampen en de aansluiting N307/N306 in Flevoland. 

 

De woningen in Flevoland en het AZC-terrein zijn bereikbaar via de ongelijkvloerse aansluiting 

N307/N306 en de Vossemeerdijk. Deze bestemmingen krijgen een vlottere ontsluiting richting de 

N307 en de N306. De veranderingen aan deze wegen zorgen voor een beperkte toename van de 

reisafstand.  

 

De reisafstand voor fietsers van het AZC naar Kampen neemt nauwelijks toe. Fietsers én wandelaars 

vanaf het AZC moeten eerst onder de N307 door om het fietspad naar Kampen te bereiken. Dit 

fietspad ligt in de nieuwe situatie aan de zuidzijde van de N307. 

 

Landbouwbedrijven en -gebieden 

Alle landbouwbedrijven en -gebieden zijn bereikbaar via de parallelwegen. In specifieke gevallen is 

sprake van een toename van de afstand en reistijd doordat de Reeveweg, Buitendijksweg en 

Schansdijk niet meer aansluiten op de N307. Het landbouwverkeer op het traject Flevoland - 

Overijssel rijdt volledig via de parallelwegen. Het landbouwverkeer kan de N307 oversteken bij het 

nieuwe viaduct ter hoogte van Music Club Kampen. 

 

Recreatieve voorzieningen 

Aan weerszijden van de N307 bevindt zich een aantal recreatieve voorzieningen: 

• Jachthaven Roggebot 

• Music Club Kampen 

• Camping De Roggebot 

• Multisportterrein Schansdijk 

• Volkstuinencomplex 

• Recreatiehaventjes Drontermeerdijk 

• Roggebothouse 
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Alle recreatieve voorzieningen blijven in de nieuwe situatie bereikbaar. De reisafstand neemt toe 

door het vervallen van de huidige directe aansluitingen op de N307. Voor alle voorzieningen, met 

uitzondering van het Multisporterrein Schansdijk, verloopt de ontsluiting richting Kampen en 

Dronten via de parallelweg naar de nieuwe aansluiting N307/N306. 

Het Multisportterrein Schansdijk is straks bereikbaar via de nieuwe parallelweg tussen de Schansdijk 

en de Van Doorneweg in Kampen2. Dit betekent dat het verkeer van en naar dit terrein via de 

aansluiting N307/Zambonistraat naar de parallelweg moet rijden. Ten opzichte van de huidige 

situatie betekent dit een toename van de reisafstand.  

 

De realisatie van het Referentieontwerp gaat ten koste van een deel van de huidige 

parkeervoorziening bij het volkstuinencomplex en de Music Club Kampen. In de nadere 

Planuitwerking wordt onderzocht op welke wijze dit kan worden beperkt. Dan zal er ook meer 

duidelijkheid komen over de ligging van de aan te leggen ontsluitingsweg vanaf de Music Club en 

het Recreatieterrein. Deze voorzieningen zijn in de nieuwe situatie bereikbaar via de parallelweg aan 

de zuidzijde van de N307 en de aansluiting N307/N306. Het Roggebothouse en het parkeerterrein 

van de volkstuinen sluiten via een rotonde aan op de N307 en N306. De huidige aansluiting op de 

N307 vervalt. Hoewel hierdoor de rijafstand langer wordt ontstaat er wel een veiligere aansluiting 

voor het verkeer. Daarnaast wordt het Roggebothouse minder zichtbaar voor verkeer op de N307. 

 

Bushaltes N307 

De huidige bushaltes langs de N307 komen te vervallen. De nieuwe bushaltes worden zowel voor 

fietsers als voetgangers veilig bereikbaar. In de nadere planuitwerking wordt in overleg met de 

openbaarvervoerbedrijven en de omgeving de exacte locatie van de bushaltes bepaald. Het doel is 

om de veiligheid voor de reiziger en de aansluiting op bus en trein in Kampen en Dronten te 

waarborgen. 

 

Bereikbaarheid bestemmingen voor hulpdiensten in Flevoland 

Hulpdiensten bereiken de onderliggende wegen bij de nieuwe aansluiting N307/N306. Op de N307 

kunnen de hulpdiensten beter doorrijden door het verdwijnen van de huidige knelpunten. De 

rotondes op de toe- en afritten met het onderliggende wegennet bieden hulpdiensten een vlotte en 

veilige route richting de bestemmingen aan de Vossemeer- en Drontermeerdijk. Wel betekent de 

nieuwe aansluiting N307/N306 een beperkte toename van de reisafstand. De aanrijtijden worden 

naar verwachting korter. 

 

Bereikbaarheid bestemmingen voor hulpdiensten in Overijssel 

De bestemmingen aan de noordzijde (woningen, jachthaven en Multisportterrein Schansdijk) zijn 

bereikbaar via de noordelijke parallelweg. Hulpdiensten kunnen deze bereiken via de Van 

Doorneweg. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit een toename van de aanrijdtijd. De 

effecten op de aanrijdtijd, door de lagere snelheid op de parallelweg, zijn naar verwachting minimaal 

omdat hulpdiensten hier beperkt hinder ondervinden van het overige verkeer.  

De bestemmingen aan de zuidzijde van de N307 zijn bereikbaar via de aansluiting N307/N306 en de 

zuidelijke parallelweg. Dit betekent een minder directe bereikbaarheid ten opzichte van de huidige 

situatie en daarmee een toename van de aanrijdtijd en afstand. De noordelijke parallelweg langs de 

N307 is een alternatieve route voor hulpdiensten. 

7.2.3 Verkeersveiligheid 

Het aansluiten bij de uitgangspunten van Duurzaam Veilig leidt tot de volgende verbeteringen van 

de verkeersveiligheid: 

• het verkeer op de N307 rijdt op twee van elkaar gescheiden rijstroken, met een brede 

middenberm. Op de nieuwe brug wordt een rijbaanscheiding tussen beide rijstroken 

gerealiseerd. Hierdoor wordt de kans op frontale ongevallen geminimaliseerd. Bij uitbreiding 

van de N307 naar 2x2 rijstroken wordt een rijbaanscheiding tussen beide rijbanen gerealiseerd. 

• het in- en uitvoegen van het verkeer op de hoofdrijbaan van de N307 richting de 

N306/Vossemeerdijk is met toe- en afritten die voldoen aan de in de richtlijnen gestelde 

minimale lengtes. Hierdoor is voldoende lengte aanwezig om op snelheid te komen of af te 

remmen. 

                                                   
2 Plan in Hoofdlijnen N307 Ontsluiting Multisporterrein/Schansdijk 
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• De rotondes bieden een veilige verkeersafwikkeling met het onderliggende wegennet. Rotondes 

hebben minder conflictpunten en kleinere snelheidsverschillen dan voorrangskruispunten. Voor 

fietsers en voetgangers worden bij de rotondes veilige oversteekmogelijkheden gerealiseerd. 

7.2.4 Robuustheid verkeersnetwerk 

De robuustheid van het verkeersnetwerk is afhankelijk van de hoeveelheid extra verkeer, bovenop 

de verwachte toename, dat nog verwerkt kan worden voordat problemen met de doorstroming 

ontstaan. De afwikkelingscapaciteit van kruispunten en aansluitingen tijdens de spits is daarbij 

bepalend voor de doorstroming, omdat de capaciteit van kruispunten en aansluitingen lager is dan 

die van wegvakken. 

Het aantal voertuigen dat ongehinderd kan doorrijden op een weg zonder dat er files ontstaan wordt 

de capaciteit genoemd. De capaciteit wordt uitgedrukt in het aantal motorvoertuigen per uur. 

 

Hoofdrijbaan N307 

De N307 met 2x1 rijstrook heeft een maximale capaciteit van 25.000 – 30.000 voertuigen per 

etmaal. De maximale capaciteit is afhankelijk van de hoeveelheid vrachtverkeer en de snelheid 

tussen Kampen en Dronten.  

 

Volgens het oude verkeersmodel dat in de Verkenning is gebruikt, zou de N307 tussen Roggebot en 

Kampen de maximale capaciteit pas rond 2035 behalen. Uit berekeningen van het verkeersmodel 

Kampen 20173 blijkt dat de verwachte verkeersintensiteit eerder de maximale capaciteit benadert. 

De verhouding tussen de intensiteit en capaciteit van de weg ligt daarbij tussen de 0,8 en 0,95. Het 

gevolg hiervan is dat een vlotte verkeersdoorstroming bij die intensiteit niet meer is gegarandeerd. 

Dit zou betekenen dat de weg al aan zijn capaciteit komt en dat verbreden van de N307 naar 2x2 

rijstroken sneller in zicht komt dan we oorspronkelijk gedacht hebben. De meeste recente 

verkeerstellingen geven aan dat de groei achter blijft bij de prognoses uit het model, waardoor het 

de verwachting is dat de weg weliswaar eerder aan zijn maximale capaciteit zit maar dat dit de 

komende 10 jaar na openstelling nog niet het geval zal zijn. 

 

Wat daarnaast meespeelt is dat in het Referentieontwerp de kruising N307/N306 verbeterd is door 

de aanleg van de ongelijkvloerse kruising. De verwachting is dat niet zozeer de N307 tussen 

Roggebot en Kampen maar de kruisingen bij Dronten en de N50 als eerste een nieuw knelpunt gaan 

vormen. Op deze plekken gaat het verkeer mogelijk als eerste vertraging ondervinden. Pas nadat op 

deze locaties de verwachte knelpunten worden opgelost kan het wegvak ter hoogte van de 

Roggebotsluis zelf een knelpunt gaan vormen. 

 

In het Referentieontwerp is rekening gehouden met de toekomstige inpassing van de uitbreiding 

naar 2x2 rijstroken. De extra rijstroken worden aan de binnenzijde van de rijbaan van de N307 

gerealiseerd. Wel moet er een extra brug over het Drontermeer komen voordat een uitbreiding naar 

2x2 rijstroken mogelijk is.  

 

Aansluiting N307/N306 

De aansluiting van de N307 met de N306 verloopt via twee rotondes en twee voorrangskruispunten. 

De afwikkelingscapaciteit en robuustheid zijn per kruispunt beoordeeld.  

 

Rotondes met een enkele rijstrook hebben een maximale capaciteit van 20.000 – 25.000 

motorvoertuigen per etmaal. De maximale capaciteit is afhankelijk van de hoeveelheid zwaar 

vrachtverkeer en de omvang van de conflicterende verkeersstromen. Met een maximale intensiteit 

van ongeveer 5.000 motorvoertuigen per etmaal per rotonde biedt het ontwerp voldoende capaciteit 

om het verkeersaanbod te verwerken. De rotondes hebben ook voldoende restcapaciteit om een 

verdere toename van verkeer op te vangen zonder dat er knelpunten ontstaan.  

 

Voorrangskruispunten hebben een lagere capaciteit dan rotondes. Om de afwikkelingscapaciteit en 

robuustheid zijn capaciteitsberekeningen uitgevoerd met Methode Harders. Uit deze berekeningen 

blijkt dat het ontwerp van beide kruispunten voldoende capaciteit heeft om het verkeer te 

verwerken. Beide kruispunten hebben een overcapaciteit van ongeveer 50% en zijn daarmee 

voldoende robuust om een toename van verkeer op te vangen. 

                                                   
3 Een verkeersmodel kent een bandbreedte van 10%. De verwachte verkeersintensiteiten in 2030 kunnen 5 % 

lager dan wel hoger uitvallen. 
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Aansluiting N307/N50 

De aansluiting N307 met de N50 is in 2014 aangepast. De verkeersafwikkeling op dit kruispunt 

wordt beïnvloed door de doorstroming op de N50 tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. Dit deel 

van de N50 wordt naar verwachting in 2020 omgebouwd tot 2x2 rijstroken. Hierdoor verbetert ook 

de verkeersafwikkeling op het kruispunt N307/N50. Het is mogelijk dat op dit kruispunt 

aanpassingen nodig zijn om de doorstroming hier te waarborgen, met name de capaciteit van de 

opstelstrook om rechtsaf te slaan richting Zwolle. Dit komt aan bod in de ontwerpfase met de 

aannemer. 

 

Aansluiting Multisportterrein Schansdijk-Van Doorneweg 

De noordelijke parallelweg aan de Overijsselse zijde sluit ter hoogte van de Schansdijk aan op de 

ontsluitingsweg voor het Multisportterrein Schansdijk. Deze ontsluitingsweg kruist de noordelijke 

toe- en afrit van de N50 en sluit in Kampen aan op de Van Doorneweg. In het Plan in Hoofdlijnen 

‘Ontsluiting Multisportterrein Schansdijk’ is deze aansluiting uitgewerkt. 

 

Toekomstige uitdagingen robuustheid 

Er zijn twee punten in de infrastructuur waarvan de ontwikkeling bepalend is voor de toekomstige 

robuustheid van de N307 in de nieuwe situatie. Dit zijn: 

• De vlotte doorstroming op de ovonde Hanzeweg, aan het begin van de passage Dronten. 

• De vlotte doorstroming op het kruispunt met de N50. 

De ontwikkeling van deze punten is van invloed op de termijn waarop de N307 toe is aan het verder 

verhogen van de capaciteit van de weg: het verdubbelen van de rijkstroken. 

7.2.5 Geluid 

Met de milieumodellen van de provincies Flevoland en Overijssel is een verkennend onderzoek 

uitgevoerd. Dit heeft een indicatie opgeleverd van de te verwachten effecten op de geluidbelasting. 

De exacte effecten op de geluidbelasting worden in de verdere planuitwerking bepaald door een 

akoestisch onderzoek. Dit akoestisch onderzoek is nodig voor de bestemmingsplanprocedure en de 

benodigde Natuurvergunning. De resultaten van het verkennend onderzoek zijn bijgevoegd in de 

bijlagen. 

 

Resultaten geluidberekeningen – provincie Flevoland 

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat bij zowel de woningen aan de Vossemeerdijk als de school 

op het AZC-terrein geen overschrijding van (meer dan) 2 dB wordt verwacht. Met behulp van het 

meer gedetailleerde akoestisch onderzoek dat nog wordt uitgevoerd bij het opstellen van de 

hoofdbesluiten, wordt de geluidbelasting nauwkeuriger bepaald. 

 

Als uit het gedetailleerde akoestisch onderzoek blijkt dat de verbetering van de N307 geen formele 

reconstructie is in de zin van de wet, maar de geluidstoename wel dicht tegen de wettelijke norm 

aan ligt, kijken we in overleg met de bewoners naar maatregelen voor geluidreductie. 

 

Resultaten geluidberekeningen – provincie Overijssel  

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat alleen bij woning Buitendijksweg 2 een overschrijding van 

(meer dan) 2 dB wordt verwacht. Dit betekent dat nader onderzoek tot het treffen van geluid 

beperkende maatregelen aan de weg of de woning noodzakelijk is na het gedetailleerde akoestisch 

onderzoek. 

 

Geluidseffect op Natura2000-gebieden ‘Veluwerandmeren’ en ‘Ketelmeer & Vossemeer’ 

Voor de vergunningverlening Wet natuurbescherming is in 2017 een Integrale Passende Beoordeling 

uitgevoerd4. Hieruit bleek dat een vergunning Wet natuurbescherming nodig is voor het treffen van 

mitigerende maatregelen die significante effecten op de Natura2000-gebieden Veluwerandmeren en 

Ketelmeer & Vossemeer voorkomen. Hiervoor is nadere uitwerking en toetsing van het geluidseffect 

en het beperken daarvan door mitigerende maatregelen noodzakelijk. Deze toetsing wordt in de 

nadere Planuitwerking uitgevoerd bij de voorbereiding van de hoofdbesluiten, zoals het Projectplan 

Waterwet Amovering Roggebotcomplex. 

  

                                                   
4 Integrale Passende Beoordeling IJsseldelta-Zuid fase 2, Tauw, mei 2017 
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7.2.6 Luchtkwaliteit 

Effect op luchtkwaliteitseisen 

Het Referentieontwerp is getoetst aan de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer (Wm). Uit de 

NSL5-Monitoringstool blijkt dat de jaargemiddelde concentraties in het gebied rond de Roggebotsluis 

ruim onder de grenswaarden uit de Wm liggen en dat concentraties, onder invloed van dalende 

achtergrondconcentraties en emissiefactoren, in de toekomst verder zullen dalen. 

 

Door de verbetering van de doorstroming wordt de N307 een aantrekkelijkere route voor verkeer. 

Ondanks dat dit een aanzuigende werking heeft op het verkeer wordt geen benadering of 

overschrijding van de grenswaarden uit de Wm verwacht. Dit komt omdat er een grote ruimte zit 

tussen de heersende concentraties en de grenswaarden uit de Wm. Hierdoor is uitgesloten dat door 

uitvoering van de maatregelen aan de N307 de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wm) 

worden overschreden. De notitie met de gedetailleerde toetsing en resultaten is opgenomen in de 

bijlage. 

 

Effect op stikstofdepositie 

In de zomer van 2017 is het project N307 Roggebot – Kampen als prioritair project in het kader van 

het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangemeld door de provincie Flevoland.  

Op basis van de op dat moment beschikbare informatie en beleidskaders zijn ten behoeve van deze 

aanmelding stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd6. Voor alle nieuwe Nederlandse 

infrastructuurprojecten geldt dat men wacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over 

de toelaatbaarheid van Nederlandse PAS-beleid.  

7.3 Omgeving 

In onderstaande tabel staan de aspecten waarop wij de impact op de omgeving hebben beoordeeld.  

Tabel 1 Overzicht beoordelingsaspecten impactbeoordeling omgeving 

7.3.1 Inpassing in bestemmingsplan en eigendomsgrenzen 

Bestemmingsplannen 

Provincie Flevoland – gemeente Dronten 

De realisatie van het Referentieontwerp past niet volledig binnen de bestemmingsgrenzen verkeer 

van de huidige bestemmingsplannen IJsseldelta-Zuid Dronten en Randmeerzone. Dit geldt voor de 

aanpassingen aan de hoofdrijbaan van de N307, de aansluiting N307/N306 en de aanpassingen aan 

de parallelwegen. Een herziening op onderdelen van deze bestemmingsplannen is daarom 

noodzakelijk voordat de realisatie kan plaatsvinden.  

 

Met deze herziening wordt gelijktijdig een eerder door de Raad van State vernietigd deel van het 

bestemmingsplan Randmeerzone (verkeersfunctie Drontermeerdijk) hersteld. 

 

  

                                                   

5 NSL: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
6 Stikstofdepositieberekeningen voor prioritair project Aanpassen oeververbinding N307 Roggebot - Kampen zoals 

opgenomen in M18 (Royal HaskoningDHV, d.d. 10 oktober 2017) 

Beoordelingsaspecten 

Inpassing in bestemmingsplan en eigendomsgrenzen 

Kabels en leidingen 

Ecologie 

Bodem 

Water 

Archeologie 

Externe veiligheid 

Duurzaamheid 
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Provincie Overijssel – gemeente Kampen 

De realisatie van het Referentieontwerp past niet volledig binnen de bestemmingsgrenzen verkeer 

van de huidige bestemmingsplannen IJsseldelta-Zuid Kampen en Buitengebied Kampen. Dit geldt 

voor de aanpassingen aan de hoofdrijbaan van de N307 en de realisatie van de parallelwegen.  

Een gedeeltelijke herziening van deze bestemmingsplannen is daarom noodzakelijk voordat de 

realisatie plaats kan vinden. 

 

Eigendomsgrenzen 

 

Provincie Flevoland 

Het Referentieontwerp kan niet worden gerealiseerd binnen de bestaande grondeigendommen van 

de provincie Flevoland en gemeente Dronten. Van Staatsbosbeheer, Waterschap Zuiderzeeland en 

het COA moet grond worden aangekocht. Op basis van de nadere planuitwerking wordt bepaald 

hoeveel grondaankoop noodzakelijk is.  

 

Provincie Overijssel 

Het ontwerp kan niet worden gerealiseerd binnen de bestaande grondeigendommen van de 

provincie Overijssel en gemeente Kampen. Van diverse particulieren, het Rijksvastgoedbedrijf en 

Kampereiland Vastgoed NV moet grond worden aangekocht of verkregen. Kampereiland Vastgoed 

NV heeft langs het gehele tracé grond in eigendom. 

7.3.2 Kabels en leidingen 

De realisatie van het ontwerp betekent een doorsnijding van diverse kabels en leidingen. Daarnaast 

komen kabels en leidingen mogelijk onder de nieuwe wegverharding te liggen. Dit is niet wenselijk 

voor het beheer, daarom zullen deze leidingen moeten worden verlegd. 

 

Bij de nadere planuitwerking wordt niet alleen voor het project N307 Roggebot - Kampen, maar voor 

geheel IJsseldelta Fase 2 bepaald welke kabels en leidingen moeten worden verlegd en welk tracé 

hiervoor wordt ingericht. We hebben hiervoor een extern bureau ingehuurd, dat al gestart is met de 

eerste onderzoeken. In het ontwerp is in het ruimtegebruik rekening gehouden met het verleggen 

van kabels en leidingen. Het kabel- en leidingentracé wordt opgenomen in de nadere 

planuitwerking. Daarnaast wordt een verleggingsplan opgesteld voor de werkzaamheden binnen 

IJsseldelta Fase 2, inclusief de aanpassingen aan de N307 Roggebot - Kampen. De verleggingen 

worden met de verschillende nutsbedrijven afgestemd. Indien nodig wordt vooruitlopend op de 

realisatie al gestart met complexe verleggingen.  

7.3.3 Ecologie 

NatuurNetwerk Nederland 

We hebben het Referentieontwerp over de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) 

gelegd. Daaruit blijkt dat het Referentieontwerp het NNN niet méér doorsnijdt dan de huidige 

infrastructuur. Wel neemt de verbeterde N307 meer ruimte in beslag door de aanleg van de 

ongelijkvloerse aansluiting N307/N306 en de parallelwegen.  

 

Bij de nadere planuitwerking wordt het ontwerp gedetailleerder uitgewerkt. Daarbij wordt de 

oppervlakte van het NNN bepaald dat in de provincies Flevoland en Overijssel moet worden 

herbestemd.  

 

In de nadere planuitwerking wordt ook aandacht besteed aan passagemogelijkheden zodat 

(klein)dieren de N307 in noord-zuidrichting kunnen passeren. Nader onderzoek moet uitwijzen of 

naast de passagemogelijkheden bij het uitwateringskanaal en de oeververbinding extra 

passagemogelijkheden nodig zijn. Ook is aanvullend onderzoek noodzakelijk voor het effect van het 

Referentieontwerp op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.  
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Natura2000-gebieden ‘Veluwerandmeren’ en ‘Ketelmeer & Vossemeer’ 

Voor de vergunningverlening Wet natuurbescherming is in 2017 voor de projecten van IJsseldelta 

fase 2 een Integrale Passende Beoordeling7 uitgevoerd. Hieruit bleek voor het project N307 dat een 

vergunning Wet natuurbescherming is nodig voor het treffen van mitigerende maatregelen. Deze 

mitigerende maatregelen moeten significante effecten op de Natura2000-gebieden 

Veluwerandmeren en Ketelmeer & Vossemeer als gevolg van de wegaanpassing voorkomen. 

Hiervoor is nadere uitwerking en toetsing van het geluidseffect en het beperken daarvan door 

mitigerende maatregelen noodzakelijk. Deze toetsing wordt in de nadere planuitwerking uitgevoerd 

bij de voorbereiding van de hoofdbesluiten. 

 

Met het milieumodel van de provincie Flevoland is een indicatieve berekening uitgevoerd om inzicht 

te krijgen in het verschil in geluidbelasting tussen de referentie- en plansituatie 2030. Uit deze 

berekening blijkt dat het gebied waarin sprake is van een geluidbelasting hoger dan 42 dB(A) voor 

het N2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer toeneemt met 0,31 hectare. Voor het N2000-gebied 

Veluwerandmeren is sprake van een toename van 4,46 hectare. 

 

Effect op soorten onder Wet natuurbescherming 

In 2016 heeft een natuurinventarisatie plaatsgevonden naar de aanwezigheid van beschermde 

soorten die vallen onder de Wet natuurbescherming. De inventarisatie is uitgevoerd voor geheel 

IJsseldelta Fase 28. Het tracé N307 Roggebot - Kampen valt binnen het onderzoeksgebied waarvoor 

de inventarisatie is uitgevoerd.  

 

In de scopebeschrijving van de natuurinventarisatie wordt alleen gesproken over het slopen van de 

Roggebotsluis, realisatie van de nieuwe oeververbinding en het verhogen van de snelheid op de 

N307. De aanpassingen aan de N307 volgens het Referentieontwerp en de effecten hiervan op de 

natuur zijn niet meegenomen.  

 

Bij de nadere planuitwerking worden als onderdeel van de hoofdbesluiten ook de aanvragen 

voorbereid voor de benodigde vergunningen en ontheffingen op basis van de Wet 

natuurbescherming, inclusief mitigerende en eventueel compenserende maatregelen. 

De resultaten van de al uitgevoerde natuurinventarisatie zijn hiervoor niet helemaal toereikend. Dat 

heeft te maken met zowel de actualiteit als de scope. Op basis van het Referentieontwerp wordt het 

benodigde nader onderzoek gedaan.  

7.3.4 Bodem 

Voor de realisatie van het Referentieontwerp is grondverzet noodzakelijk. Voor grondverzet geldt dat 

binnen beide provincies de regels voor grondverzet zijn opgenomen in een Nota Bodembeheer. De 

nota’s beschrijven hoe en onder welke voorwaarden grondverzet binnen en van buiten het 

beheergebied mogelijk is. Deze voorwaarden zijn onder andere afhankelijk van de bodemkwaliteit. 

Voor het mogelijk maken van dit grondverzet is extra onderzoek naar de bodemkwaliteit nodig. Voor 

een zo efficiënt mogelijke omgang met de vrijkomende grondstromen moeten de ontgravings- en 

toepassingskaarten uit de Bodemkwaliteitskaart van de provincies Flevoland en Overijssel gebruikt 

worden. Hieronder staan de al bekende en onderzochte bodemverontreinigingen. 

 

  

                                                   
7 Integrale Passende Beoordeling IJsseldelta-Zuid fase 2, Tauw, mei 2017 
8 Natuur Inventarisatie IJsseldelta-Zuid fase 2, Tauw, december 2016 
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Provincie Flevoland 

Op de onderstaande kaart staan de (verdachte) locaties met betrekking tot bodemverontreiniging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaties met bodemverontreiniging (bron: Bodematlas provincie Flevoland) 

 

Aan beide zijden van de N307 zijn drie locaties aangemerkt waarbij sprake is van 

bodemverontreiniging. Het Referentieontwerp doorsnijdt de locaties 2 en 3. Bij locatie 2 betreft het 

de zuidoosthoek door de realisatie van de toerit naar de N307 (richting Dronten), het fietspad, talud 

en de watergang. Locatie 3 wordt vrijwel volledig doorsneden door de realisatie van de afrit van de 

N307 (vanuit de richting Dronten), de parallelweg en de watergang. 

 

In opdracht van de provincie Flevoland zijn in het verleden verkennende en oriënterende 

onderzoeken uitgevoerd. De resultaten zijn hieronder beschreven.  

 

Locatie 1 

In 2000 heeft een historisch onderzoek9 plaatsgevonden. Hieruit bleek dat op deze locatie een 

benzinestation heeft gestaan. Daarom is in 2001 voor deze locatie een oriënterend 

bodemonderzoek10 uitgevoerd. Hieruit bleek dat de grond licht verontreinigd is met lood, Pak, EOX 

en minerale olie (overschrijding van de streefwaarden).  

 

Op basis van de aangetroffen gehalten is gesteld dat deze als normale bermgronden zijn te 

beschouwen. In het grondwater is geen verontreiniging aangetoond. Gezien de aard en omvang van 

de verontreiniging was verder onderzoek niet nodig. De locatie is opgenomen in de lijst met 

afgeronde projecten van het bodemsaneringsprogramma.  

 

Locatie 2 

Deze locatie is onderdeel van het huidige AZC en een voormalig woon- en werkkamp voor de aanleg 

van de polder. Vanaf 2003 zijn voor deze locatie diverse onderzoeken uitgevoerd naar de 

bodemkwaliteit, het meest recente onderzoek is uitgevoerd in 201711. 

 

Uit de onderzoeken is gebleken dat in dit gebied sprake is van verdachte locaties van de 

bodemkwaliteit. Daarbij zijn ernstige verontreinigingen vastgesteld.  

 

Voor het ruimtebeslag van het Ontwerp geldt dat deze nog niet precies is bepaald. Het exacte 

ruimtebeslag wordt duidelijk bij de nadere planuitwerking. Wel zal een beperkt deel van het als 

‘verdacht’ aangemerkte deel worden doorsneden. Door de aanwezigheid van ernstige 

verontreiniging moet, op basis van het definitieve ruimtebeslag van het Ontwerp, de bodemkwaliteit 

onderzocht worden. Dit onderzoek bepaalt in hoeverre sprake is van verontreiniging en of de 

vrijkomende grond vrij toepasbaar is.  

 

  

                                                   
9 Historisch onderzoek 3 locaties provincie Flevoland, augustus 2000, projectnummer 78996ho2 

10 Oriënterend bodemonderzoek, juli 2001, projectnummer Lls368-2.007 
11 Bijzonder inventariserend onderzoek, locatie 11: Voormalig woon- en werkkamp nabij Roggebotsluis, maart 

2017, projectnummer 16M1235 
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Locatie 3 

In 2007 is voor deze locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd12. Hieruit bleek dat op de 

onderzoeklocatie geen bodemverontreinigingen aanwezig zijn die een belemmering vormen voor de 

herinrichting van de locatie. De eventueel vrijkomende grond is, bij afvoer hiervan, echter niet vrij 

toepasbaar voor hergebruik buiten de onderzoeklocatie. Hiervoor is extra onderzoek naar de 

bodemkwaliteit noodzakelijk.  

 

Mogelijke bodemverontreiniging volkstuinencomplex 

Het Ontwerp doorsnijdt een gedeelte van het volkstuinencomplex. Op basis van ervaringen uit het 

verleden in de provincie Flevoland is het mogelijk dat de gebruikers gebruik hebben gemaakt van 

bouwmateriaal waar asbest in is verwerkt. Als voor de realisatie van het Ontwerp deze constructies 

met mogelijk asbest verwijderd of gesloopt moeten worden, dan moet dit tijdig gebeuren om 

bodemverontreiniging te voorkomen. Ook moet in dit gebied rekening worden gehouden met 

mogelijke verontreinigingen door bestrijdingsmiddelen.  

 

  

                                                   
12 Verkennend bodemonderzoek Hanzeweg (parkeerplaats), oktober 2007, projectnummer BO20070127 
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Provincie Overijssel 

Op de onderstaande kaart staat de situatie van de bodemverontreiniging in Overijssel. Het Ontwerp 

doorsnijdt een aantal locaties die al voldoende onderzocht zijn. 

Locaties met bodemverontreiniging (bron: Bodematlas provincie Overijssel) 

 

 

Voor de Regio IJsselland is een bodemkwaliteitskaart met daarin zones met vergelijkbare 

bodemkwaliteit opgesteld. In het bijbehorende bodembeheersplan Regio IJsselland van 30 januari 

2013 staat beschreven hoe met hergebruik van vrijkomende grond moet worden omgegaan. 

Grondverzet buiten de regio IJsselland (bijvoorbeeld met de gemeente Dronten) kan niet zonder 

meer op basis van de bodemkwaliteitskaart plaatsvinden.  

 

Voor de gemeente Kampen geldt dat deze kaart is opgesteld voor de landbodem. De waterbodem en 

uiterwaarden zijn uitgezonderd van deze kaart. Dit geldt ook voor N50 en N307. Voor deze gebieden 

geldt dat de grondkwaliteit voor grondverzet door aanvullende bodemonderzoeken en/of 

partijkeuringen moet worden vastgesteld. 

 

Voor het plangebied zijn nog geen bodemonderzoeken beschikbaar. Wel moet in het studiegebied 

rekening worden gehouden met de volgende verdachte locaties en aandachtspunten: 

• Voor de aanleg van de N50 met de bijbehorende toe- en afritten op de Flevoweg zijn 

bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze kunnen als input voor het uit te voeren onderzoek worden 

gebruikt. Daarnaast valt een gedeelte van het plangebied in het ‘Ruimte voor de Rivier’-project 

de Kampen Bypass. Het waterbodemonderzoek is door TAUW in 2010 uitgevoerd. In dat 

onderzoek zijn geen verontreinigingen in de waterbodem vastgesteld.  

• Aan de Schansdijk ligt een voormalige stortplaats. Deze stortplaats is in 2016 gesaneerd door 

het aanbrengen van een leeflaag op de stort en het monitoren van de kwaliteit van het 

grondwater, stroomafwaarts van de stort. Het aanbrengen van een leeflaag heeft de risico’s van 

direct contact met het stortmateriaal weggenomen. Hierdoor is de stort geschikt voor het 

gewenste gebruik van de wielerclub KWC. Naast de stort ligt een kolk. De waterbodemkwaliteit 

van deze kolk is niet bekend. Een deel van het plangebied valt binnen deze kolk. Het is mogelijk 

dat de wegaansluiting op de Schansdijk deels of geheel komt te liggen op de voormalige stort. 

In het uit te voeren bodemonderzoek moet hiervoor extra aandacht zijn. 

• Als het terrein van de Music Club Kampen wordt doorsneden door de nieuwe infrastructuur 

moet daarvoor mogelijk een saneringsplan worden opgesteld.  
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7.3.5 Water 

Provincie Flevoland 

Het Referentieontwerp doorsnijdt de bestaande watergangen aan beide zijden van de N307. Het 

Referentieontwerp geeft een indicatie van de mogelijke ligging van de nieuwe watergangen. Tijdens 

de nadere Planuitwerking stemmen we met het Waterschap Zuiderzeeland af over het aanpassen 

van de bestaande watergangen.  

 

Daarnaast wordt in de verdere planuitwerking in overleg met Rijkswaterstaat en het Waterschap 

Zuiderzeeland gekeken naar de relatie tussen het project N307 Roggebot - Kampen en de 

dijkversterking. De dijkversterking is ook onderdeel van het programma IJsseldelta fase 2.  

 

Provincie Overijssel 

Het Overijsselse gedeelte van de N307 ligt binnen het werkgebied van het Waterschap Drents 

Overijsselse Delta. Het Referentieontwerp heeft op twee manieren impact op het grond- en 

oppervlaktewater: 

• Aanpassen kruising uitwateringskanaal door aangepaste ligging en vormgeving hoofdrijbaan 

N307 

• Aanpassen ligging en loop watergangen door aangepaste ligging en vormgeving hoofdrijbaan 

N307 en parallelwegen aan weerzijden van de N307. 

 

De nieuwe kruising van het uitwateringskanaal met de N307 is zo oostelijk mogelijk bepaald, ter 

hoogte van Flevoweg 75. Daarnaast worden in opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse 

Delta over de gehele lengte van het uitwateringskanaal natuurvriendelijke oevers aangelegd. Voor 

de uitwerking hiervan worden nadere afspraken met het Waterschap Drents Overijsselse Delta 

gemaakt.  

 

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat in eigen beheer het gemaal aan het eind van het 

uitwateringskanaal richting het Vossemeer geschikt maken voor de passeerbaarheid van vissen. Dit 

is geen onderdeel van het project N307 Roggebot - Kampen. 

 

Het grondlichaam van de zuidelijke parallelweg, vanaf de brug tot aan het viaduct over de 

hoofdrijbaan van de N307, is een primaire waterkering die nog verder op hoogte gebracht moet 

worden. Het project N307 Roggebot - Kampen heeft hier een directe relatie met de realisatie van de 

dijk van IJsseldelta Fase 1. 

 

Daarnaast maken we een verbinding tussen deze dijk en de primaire waterkering aan de noordzijde 

van de N307 richting jachthaven De Roggebot. In de nadere planuitwerking worden de 

werkzaamheden verder afgestemd met het Waterschap Drents Overijsselse Delta en 

Rijkswaterstaat.  

7.3.6 Archeologie 

Zowel de provincie Flevoland als de provincie Overijssel hebben beleidsuitgangspunten geformuleerd 

voor archeologie. De daadwerkelijke uitvoering van dit beleid is de verantwoordelijkheid van de 

gemeenten Dronten en Kampen. 

 

Provincie Flevoland 

De gemeente Dronten beschikt over een archeologische waarden- en verwachtingenkaart waarop de 

archeologische beleidskaart is gebaseerd. Het plangebied van de N307 Roggebot – Kampen bevindt 

zich, op basis van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart, volledig in ‘archeologisch 

waardevol gebied 3’ en kent daarmee een hoge archeologische verwachting. Voor de verplichting tot 

het uitvoeren van archeologisch onderzoek gelden de volgende vrijstellingen (bron: 

Archeologiebeleid gemeente Dronten):  

• Vrijstelling oppervlakte: 500 m2  

• Vrijstelling diepte: tot 40 centimeter onder maaiveld. 

 

Het Referentieontwerp voldoet niet aan deze beide vrijstellingen. Zowel de oppervlakte als de diepte 

van de werkzaamheden overschrijden deze grenswaarden.  
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Hierdoor vindt nu archeologisch vooronderzoek (bureaustudie en booronderzoek) plaats om vast te 

stellen of sprake is van behoudenswaardige archeologische waarden. Als archeologische waarden 

worden geconstateerd, is een vervolgonderzoek noodzakelijk. 

 

Provincie Overijssel 

Aan de Overijsselse zijde ligt de N307 en de directe omgeving grotendeels in een gebied met een 

lage archeologische verwachtingswaarde volgens de archeologische verwachtingenkaart van de 

gemeente Kampen. Bij de Buitendijksweg doorsnijdt de N307 een gebied met een middelmatige 

verwachtingswaarde. 

Uitsnede archeologische verwachtingenkaart Kampen (lage verwachtingswaarde=groen, middelmatige 

verwachtingswaarde=geel, hoge verwachtingswaarde=rood, terrein van hoge archeologische waarde=blauw 

gearceerd) 

 

Uit bovenstaand figuur blijkt dat langs de N307 twee boerderijterpen liggen met een AMK13-

registratie (nummers 4528 en 4529). Deze terpen zijn geregistreerde archeologische monumenten.  

Daarnaast ligt in de nabijheid van het tracé van de N50 een mesolitische vindplaats. Dit is 

aangegeven met het geel/bruin ingekleurd gebied in het onderstaande figuur.  

 

Uitsnede archeologische verwachtingenkaart Kampen (lage verwachtingswaarde=groen, middelmatige 

verwachtingswaarde=geel, hoge verwachtingswaarde=rood, gebied ‘vervolgonderzoek of behoud aanbevolen=rood 

gearceerd) 

                                                   
13 Archeologische Monumenten Kaart 
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Volgens de informatie op de archeologische verwachtingenkaart heeft in dit gebied nog geen 

afgerond archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Op basis van bovenstaande informatie is bij 

planrealisatie een aanvullend archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk. Als behoudenswaardige 

archeologische waarden worden geconstateerd, is een vervolgonderzoek nodig. 

7.3.7 Externe veiligheid 

Door zowel de horizontale als de verticale aanpassing van de wegas kunnen wijzigingen optreden in 

de groeps- en persoonsgebonden risico’s bij het transport van gevaarlijke stoffen. Bij de nadere 

planuitwerking van het plan en de bestemmingsplanprocedure is extra onderzoek naar het effect op 

deze risico’s noodzakelijk.  

7.3.8 Duurzaamheid en circulariteit 

In de Bestuursovereenkomst voor IJsseldelta fase 2 hebben de provincies Overijssel en Flevoland 

(Green Deal Duurzaam GWW 2.0) en het Rijk (Aanpak Duurzaamheid MIRT-projecten) de 

beleidskaders en ambities op het gebied van Duurzaamheid en Circulariteit vastgesteld. In de 

overeenkomst is vastgelegd dat de gezamenlijke partijen 49% minder CO2 willen uitstoten. 

Alle projecten binnen IJsseldelta fase 2 werken afzonderlijk aan een bijdrage aan deze 

duurzaamheidsdoelstelling. Omdat N307 Roggebot – Kampen een onderdeel is van IJsseldelta fase 

2, volgen we uiteraard deze aanpak. 

Duurzaamheid kan ook met slimmer samenwerken bereikt worden en hoeft dus niet altijd geld te 

kosten. In de nadere planuitwerking worden mogelijkheden verkend om meer duurzame resultaten 

te behalen door met andere deelprojecten in IJsseldelta samen te werken. Bijvoorbeeld bij het 

materialen inkopen, materialen hergebruiken, slimmere oplossingen maken om overlast te 

minimaliseren tijdens de bouw. 

Kosten van projecten worden veelal beschouwd op de korte termijn. Voor dit project is gekozen om 

de levensduurkosten van de aan te leggen infrastructuur te beschouwen. Levensduurkosten zijn de 

totale kosten die worden gemaakt voor het ontwerp, de bouw maar vooral daarna het onderhoud en 

eventuele vervanging (van delen) van de infrastructuur. In feite is deze aanpak budgetneutraal, 

maar het kan wel betekenen dat middelen die voor onderhoud bedoeld waren, nu worden ingezet 

voor een investering die tot minder onderhoudskosten leidt. 

 

Actuele duurzame ideeën benutten 

Een bijzonder aspect voor de N307 Roggebot – Kampen is dat de aannemer wordt uitgedaagd 

optimaal aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en 

circulariteit. Als opdrachtgevers willen we hierbij ruimte geven aan ideeën die we wellicht nu nog 

niet kunnen voorzien maar die door de aannemer naar voren worden gebracht vanuit technische 

innovaties in de komende jaren. Als het toepassen van het nieuwe idee in dit project initieel meer 

kost dan begroot, willen we als opdrachtgevers een concreet voorstel kunnen beoordelen. Per idee 

willen we dan samen kijken naar de haalbaarheid en de wenselijkheid. 
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8 Zo gaan we verder met dit plan 

8.1 De status van dit plan 

Voor het project is dit Plan in Hoofdlijnen opgesteld. Het is bedoeld om draagvlak voor ruimtelijke 

ingrepen te toetsen. Naast het toetsen van het draagvlak in de samenleving, is voor Overijssel een 

tweede doel van dit Plan om bestuurlijk in de provincie de keuze te kunnen maken om het 

investeringsbudget vrij te geven. 

 

Ter inzagelegging 

Het (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen is door de provincies Flevoland en Overijssel en de gemeente 

Dronten gezamenlijk gepubliceerd. 

 

Zo gaan we om met reacties 

Het Plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Iedereen die dat wilde kon daarop een reactie geven. . 

Er zijn 18 reacties binnengekomen. Alle reacties zijn beoordeeld en van beantwoording voorzien. De 

reacties zijn opgenomen in een Reactienota. De reacties hebben tot kleine aanpassingen geleid. 

Iedereen die een reactie heeft ingediend ontvangt een antwoord in een reactienota. 

Met de reacties vanuit de omgeving wordt het Plan verbeterd. De reacties worden ook gebruikt als 

input voor de op te stellen Projectplannen Waterwet, vergunningen en bestemmingsplannen in 

Kampen en Dronten. 

 

Plan in Hoofdlijnen 

Na het verwerken van de reacties en aanpassingen op het (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen, wordt dit 

aangeboden aan de verschillende besturen ter vaststelling. Het heet daarna Plan in Hoofdlijnen. 
Dit vastgestelde Plan in Hoofdlijnen is de basis voor de volgende stap, de realisatiefase. Deze fase 

kent twee onderdelen: voorbereiding en uitvoering. In de voorbereiding worden alle wettelijke 

procedures doorlopen voor bestemmingsplannen, Projectplannen Waterwet en vergunningen en de 

eventuele grondaankoop.  

 

Extra onderzoeken 

In de periode tot aan de start van het formele proces, zijn er extra onderzoeken nodig ter 

onderbouwing van de te nemen besluiten. Eén van de stukken die we nog moeten realiseren is een 

actualisatie van de Milieueffectrapportage (MER). Een MER brengt de milieueffecten van een plan in 

beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. De verwachte effecten worden beschreven 

in de MER. Zo zijn de betrokken overheden bij dit project in staat om de milieueffecten bij haar 

afwegingen betrekken. 

 

Voor de reconstructie van de N307 tussen Dronten en de N50 geldt een zogenaamde plan-m.e.r.-

plicht, omdat er een Passende Beoordeling moet worden gemaakt. Dit vanwege de verstorende 

effecten op het Natura 2000-gebied ten gevolge van de verhoging van de toegestane 

maximumsnelheid. In fase 1 is in 2009 voor het project een plan-MER ten behoeve van de 

bestemmingsplannen opgesteld en in 2013 een project-MER ten behoeve van de besluitvorming 

voor de vergunningen. Het ligt voor de hand dat wordt aangesloten bij het bestaande MER 

IJsseldelta-Zuid: de reconstructie van de N307 was daar immers al onderdeel van.  

 

Door de reconstructie is er een verruimde projectbegrenzing ontstaan door de aansluiting op de 

N50. Daarom moet voor alle relevante milieuaspecten nieuwe onderzoek worden uitgevoerd. Deze 

worden opgenomen in een rapport Actualisatie MER dat ter toetsing zal worden voorgelegd bij de 

Commissie voor de milieueffectrapportage. Het MER 2013 en de Actualisatie MER worden 

meegewogen in de besluitvorming over de procedures. 
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8.2 Zo gaat het proces verder 

Voor realisatie van het project N307 Roggebot – Kampen zijn verschillende besluiten nodig. De 

belangrijkste zijn: 

• Gedeeltelijke herziening Bestemmingsplannen Dronten 

• Gedeeltelijke herziening Bestemmingsplannen Kampen 

• Projectplan Waterwet amoveren Roggebotcomplex 

• Projectplan Waterwet voor de werkzaamheden Waterschap Drents Overijsselse Delta 

• Vergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming 

 

Deze besluiten hangen nauw met elkaar samen. Daarom is ervoor gekozen om deze besluiten op 

gecoördineerde wijze te nemen. Hiertoe hebben de overheden zogenoemde ‘coördinatiebesluiten’ 

genomen. Dit houdt in dat de ontwerpen van deze besluiten en de vastgestelde besluiten 

gezamenlijk ter inzage worden gelegd. Het voordeel is dat er dan in één keer op alle ontwerpen 

tegelijk en alle vastgestelde besluiten tegelijk kan worden gereageerd.  

 

Overzicht van procedures 

Voor het wijziging van bestemmingsplannen, het opstellen van projectplannen Waterwet en het 

aanvragen van de benodigde vergunningen doorlopen we in 2019 de wettelijke procedures. Het 

Ontwerp in Hoofdlijnen geeft input voor deze te nemen ontwerp-besluiten. 

De procedures kennen enkele belangrijke stappen, die in onderstaande tabel staan benoemd. Eerst 

worden ontwerpbesluiten opgesteld en gepubliceerd, zodat iedereen die dat wil kan reageren. 

Daarna volgt de vaststelling van de definitieve besluiten, waarbij met de ingebrachte zienswijzen 

rekening wordt gehouden. Tegen deze definitieve besluiten kan eventueel beroep worden ingediend 

bij de onafhankelijke bestuursrechter. 

 

 

Documenten voor het realiseren van het project 
N307 Roggebot - Kampen 

Vorm waarin 
gereageerd 
kan worden  

Door wie 

 
(technisch) Ontwerp in Hoofdlijnen  
Inclusief aankondiging actualisatie MER 
 

 
Inspraak 

 
Een ieder 

De ontwerp-besluiten die worden gecoördineerd: 
 
Ontwerp herziening bestemmingsplannen Dronten 
Ontwerp herziening bestemmingsplannen Kampen 
Ontwerp projectplan Waterwet amoveren 
Roggebotcomplex 
Ontwerp projectplan Waterwet werkzaamheden 
waterschap Drents Overijsselse Delta 
Ontwerp-vergunningen 
 
Bij deze ontwerp-besluiten ligt ook de geactualiseerde MER 
ter inzage. 
 

 
Zienswijzen 
 
 

 
Een ieder 

De vastgestelde besluiten die worden gecoördineerd: 
 
Vastgestelde herziening bestemmingsplannen Dronten 
Vastgestelde herziening bestemmingsplannen Kampen 
Vastgesteld projectplan Waterwet amoveren 
Roggebotcomplex 
Vastgesteld projectplan Waterwet werkzaamheden 
waterschap Drents Overijsselse Delta 
Vastgestelde vergunningen 
 
Bij deze vastgestelde besluiten ligt ook de geactualiseerde 
MER ter inzage. 

Beroep Belanghebbenden 

 

 

 

 

 

  



49 

 

 

 

9 Bijlagen 
 
 
Pagina  Bijlage  
 
50 9.1 Beleidskader N307 Roggebot-Kampen 
 
55 9.2 Akoestisch onderzoek 
 
58 9.3 Onderzoek Luchtkwaliteit 
 
63 9.4 Verkeersgegevens N307 Roggebot-Kampen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

9.1  Beleidskader uit de Verkenning N307 Roggebot - Kampen 

 

Deze bijlage geeft een overzicht van het beleid dat betrokken overheden voeren met betrekking tot 

de N307 en de oeververbinding ter hoogte van Roggebot. De bijlage is geen volledige juridische 

tekst maar een samenvatting van de formele kaders van het Rijk en beide provincies Flevoland en 

Overijssel en de gemeenten Dronten en Kampen. Hier staan de belangrijkste randvoorwaarden, 

uitgangspunten en doelstellingen met betrekking tot mobiliteit en omgeving. De genoemde 

beleidsstukken zijn indien gewenst bij de betreffende overheid op te vragen of online te vinden. 

 

 

Rijksbeleid 

 

Verkeer 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. De SVIR geeft een kader voor prioritering in het 

‘Infrafonds’ en een selectief ruimtelijk beleid dat meer overlaat aan provincies en gemeenten. 

Infrastructuur en ruimte worden door alle overheden in samenhang opgepakt. 

 

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is, in samenwerking met vertegenwoordigers van 

regionale overheden, de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) uitgevoerd. In de NMCA 

worden infrastructurele knelpunten in beeld gebracht. De NMCA biedt de verkeerskundige 

basisinformatie voor een lange termijn investeringsprogramma tot en met 2028. In de NMCA 

weganalyse zijn geen knelpunten in de omgeving genoemd.  

 

In het MIRT-projectenboek 2013 staat Zwolle-Kampen Netwerkstad als opgave gedefinieerd. De 

IJsseldelta-Zuid (planuitwerking) en de Hanzelijn (realisatie) zijn opgenomen in het MIRT-

projectenboek. De N307 is niet in het MIRT-projectenboek opgenomen. 

 

Omgeving 

In de omgeving van de N307 liggen twee Natura 2000-gebieden: de Veluwerandmeren en 

Ketelmeer & Vossemeer. De N307 ligt buiten de begrenzing van beide gebieden. Wel dient rekening 

gehouden te worden met eventuele verstoringeffecten (Vogel- en Habitatrichtlijn). 

 

Het studiegebied ligt net buiten Nationaal Landschap IJsseldelta, maar kent dezelfde 

karakteristieken. Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en 

nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten. De Nationale landschappen kunnen een belangrijke 

toeristisch-recreatieve betekenis hebben. Doel is behoud en versterking van de gebiedseigen 

waarden. Landbouw is in de meeste gebieden de belangrijkste drager en beheerder van deze 

waarden. Via ruimtelijke ordening wordt richting gegeven aan de ruimtelijke ontwikkeling door 

belangrijke gebiedskwaliteiten vast te leggen die bij ontwikkelingen behouden en versterkt worden. 

Dit alles onder het motto ‘behoud door ontwikkeling', 

 

Provinciaal beleid - Flevoland 

 

Verkeer 

De provincie Flevoland hecht groot belang aan de totstandkoming van de N23, die Alkmaar met 

Zwolle verbindt. Deze nieuwe doorgaande west-oostverbinding ontstaat door het opwaarderen van 

bestaande wegen, maar ook door het aanleggen van nieuwe wegvakken. Het uiteindelijke doel is 

een rijksweg met 2x2 rijstroken, waar 100 km/uur gereden kan worden, met daarnaast een 

parallelweg voor langzaam verkeer. De aanleg van de N23 moet worden gezien als een verbinding 

die Oost-Nederland met de noordelijke Randstad verbindt (en de Randstad met het achterland). Dit 

is goed voor de economische ontwikkeling van de provincies waarover de N23 gaat lopen en vormt 

een oplossing voor diverse problemen zoals verkeersopstoppingen en verkeersonveiligheid. Vanuit 

de betrokken provincies (Flevoland, Noord-Holland en Overijssel) wordt in gezamenlijkheid met de 

gemeenten gewerkt aan een gefaseerde verbetering van de gehele wegverbinding tussen Alkmaar 

en Zwolle.  
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Provincie Flevoland kent een Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (PMIT); 

het programma kent een middellange termijnplanning van de projecten op het gebied van verkeer 

en vervoer. In de periode 2012-2016 maakt de provincie Flevoland bereisbaar door samenhang te 

zoeken met ruimtelijke en economische belangen en projecten. Een van de doelstellingen is het 

bereiken van een verbeterde doorstroming op de N23 door de knelpunten bij de Roggebotsluis op te 

lossen.  

Omgeving 

Het huidige Omgevingsplan Flevoland 2006 wordt geactualiseerd; de hoofdlijnen uit het oude 

Omgevingsplan worden zoveel mogelijk gehandhaafd.  

 

In het Omgevingsplan is de N307 opgenomen als een nieuwe regionale stroomweg. De West-Oost 

as (van Alkmaar tot Zwolle) wordt belangrijk gevonden. Samen met de Noordelijke Ontwikkelingsas 

tussen Schiphol en Groningen en de grote kernen maakt deze as onderdeel uit van de stedelijke 

hoofdstructuur van Flevoland. 

 

Figuur B.7.1: Uitsnede Omgevingsplan Flevoland 2006 

 

 

Langs de N307 gaat het in de omgeving van de Veluwerandmeren om het zoeken naar een 

combinatie van landbouw, natuur, verblijfsrecreatie en waterbeheer. In de omgeving van de 

randmeren liggen belangrijke natuur- en landschappelijke waarden (wetlands). 

 

Met betrekking tot de landschappelijke kwaliteit is benoemd dat de Flevolandse landschappelijke 

karakteristieken moeten worden behouden door deze in te zetten ter versterking van nieuwe 

ontwikkelingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in kernkwaliteiten en basiskwaliteiten. 

• Kernkwaliteiten: Elementen en patronen die bepalend zijn voor het karakter van Flevoland, 

waarmee de essentie van het polderconcept wordt gewaarborgd. De bosrand aan de oostzijde 

van Flevoland is een kernkwaliteit. 

• Basiskwaliteit: Dit betreft de openheid, de verkavelingstructuur, de gemalen, de hoge bruggen 

en de voormalige Zuiderzeekustlijn en de erfbeplanting.  

 

Provinciaal beleid - Overijssel 

 

Verkeer 

De N307 staat in de wegcategorisering van Overijssel aangegeven als stroomweg. De categorie 

stroomweg betreft hoofdverkeersaders tussen verschillende steden. Het verkeer kan met relatief 

hoge snelheid (veelal 100 km/uur) doorstromen. Voor de weginrichting betekent dit onder meer 

gescheiden rijrichtingen en het ontbreken van overstekend en kruisend verkeer. Naast de 

herinrichting van de weg kijkt de provincie ook naar mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit van 

het gebied rond de weg te verbeteren. 

 

Ten aanzien van de verkeersveiligheid wil de provincie de integrale aanpak van de uitgangspunten 

van Duurzaam Veilig voortzetten. Gelet op de beschikbare financiële middelen zal de aanpak van 

verkeersveiligheid zich vooral richten op kosteneffectieve maatregelen voor infrastructuur en 

aandacht voor mensgerichte maatregelen. 
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Omgevingsvisie 

De Omgevingsvisie vormt het provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving. Leidende 

thema’s hierin zijn duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Met het oog hierop is voor ruimtelijke 

kwaliteit een ambitie opgenomen voor de steden en landschappen: behoud en versterken van 

verscheidenheid en identiteit van stedelijke kwaliteit en landschappen in het buitengebied. 

 

Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn in de Omgevingsvisie uitgewerkt in een werkmethode en 

in inhoudelijke onderwerpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B.7.2: Uitsnede Omgevingsvisie Overijssel 

 

 

Werkmethode 

De werkmethode van de Omgevingsvisie gaat uit van het provinciale belang. Om ruimtelijke 

kwaliteit te realiseren moet dit worden aangevuld vanuit het lokale belang (gemeente, waterschap, 

bewoners en gebruikers van het gebied). Het verhaal van het initiatief (de aanpak van de N307) 

moet verbonden worden met het verhaal van de omgeving. Het gaat erom de (verkeers)technische 

opgaven en de kwaliteitsopgaven voor de weg te verbinden met kwaliteitsopgaven van de 

omgeving. Dit stelt specifieke eisen aan de procesmatige aanpak van de Verkenning: met name aan 

communicatie en participatie met de omgeving. 

 

 

Korte opsomming van relevante ambities verwoord in Catalogus Gebiedskenmerken 

 

Zeekleigebied en randmeren 

• Het bewaren en versterken van de stoerheid en het open karakter van de landschappen. 

Natuurontwikkeling vindt plaats langs de waterrijke randen, wielen en kwelplekken. 

• De kwaliteit van de grote open ruimtes met de verspreide erven en het subtiele reliëf moet in 

stand worden gehouden. Dit betekent aandacht voor de ruimtes zelf, maar ook voor de kwaliteit 

van de horizon, omdat het vergezicht hier beeldpalend is. 

• Deze gebieden kunnen nog aan kwaliteit winnen, als het ‘dynamische deltakarakter’ weer meer 

voelbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld door het krekenpatroon meer zichtbaar te maken en het 

contrast tussen binnen- en buitendijks gebied te vergroten. 

• Kenmerkende cultuurhistorische gebouwen en bouwwerken worden behouden door ze aan te 

passen aan nieuwe functies. Eventuele nieuwe bebouwing wordt gerealiseerd op terpen of door 

via andere innovatieve oplossingen te anticiperen op de hogere waterstanden van het 

IJsselmeer. 
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Laagveenontginningen 

• De ambitie is om de cultuurhistorische kwaliteiten (openheid, verkaveling) van het 

laagveenlandschap in stand te houden en beleefbaar te maken. De grondgebonden landbouw is 

de drager van deze kwaliteiten, echter een nieuw perspectief op een gebiedsgerichte 

bedrijfsvoering - eventueel in combinatie met andere functies - is voor de toekomst van deze 

gebieden zeer wenselijk. 

• Het karakteristieke bebouwingspatroon (voorkant aan de openbare weg, achterkant aan het 

landschap en soms op terpen) vormt het vertrekpunt bij herstructurering, verdichting en 

uitbreiding van de agrarische bebouwing en de woon-/ werkmilieus. 

 

Autowegen 

• De bereikbaarheidskwaliteit is leidend en vraagt aanpassingen aan de infrastructuur. 

Aanpassingen zijn altijd een gebiedsopgave. Herkennen van de ruimtelijke kwaliteitsopgave van 

de weg en de omgeving bij nieuwe tracering gaat vooraf aan planontwikkeling. 

• De autoweg loopt in een ‘soepel’ tracé over en door het landschap. De doorkruiste landschappen 

krijgen een duidelijk gezicht naar de weg.  

 

Kanalen en Vaarten 

• De hoofdvaarwegen krijgen de uitstraling van regionale landschappelijke dragers door de 

inrichting van de oevers door kaden, door begeleidende beplanting en door de vormgeving van 

de kruisende infrastructuur.  

 

Informele trage netwerk 

• Het creëren van een regionaal geïntegreerd fiets- en wandelnetwerk. Discontinuïteiten worden 

zoveel mogelijk opgeheven, woonkernen worden verbonden met het buitengebied en er worden 

overstapplaatsen geboden met de hoofdinfrastructuur.  

• Erfgoed langs het informele trage netwerk wordt benut om de toeristische aantrekkelijkheid van 

gebieden te vergroten. 

 

Bakens in de tijd 

• Creëer verbindingen en verbanden tussen bestaande bakens die onderdeel van een groter 

geheel zijn, maar nu verloren of geïsoleerd in het landschap liggen.  

• Voeg bakens van deze tijd toe.  

• Behoud monumenten, karakteristieke gebouwen en cultuurhistorische waarden door ze bewust 

in te zetten in gebiedsopgaven.  

• Maak de bakens meer zichtbaar en ontwikkel recreatieve routes langs deze bakens met uitleg 

over de ontstaansgeschiedenis. 

 

Gemeentelijk beleid - Dronten 

In februari 2004 is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan verschenen. Ruimtelijke en 

economische ontwikkelingen vormen aanleiding om richting te geven aan het verkeer- en 

vervoerbeleid, daar verkeer een afgeleide is van maatschappelijke ontwikkelingen in een brede 

context.  

 

De gemeente heeft een Economische Visie Dronten 2015 die zich richt op het vestigingsklimaat voor 

ondernemers. In de visie wordt opgemerkt dat Dronten in verbinding staat met krachtige regio’s als 

de Noordvleugel, Veluwe en Zwolle. De gemeente denkt met de Hanzelijn en de N23 een belangrijke 

bijdrage te leveren aan de regionaal economische ontwikkeling. Men richt zicht specifiek op de regio 

langs de Hanzelijn (Lelystad, Kampen en Zwolle) en de Noordwest-Veluwe. Voor een goede 

ontwikkeling van bedrijvigheid geeft de Visie aan dat de N23 en een adequate oeververbinding bij 

Roggebot prioriteit hebben. 

 

In de toekomstvisie 2025 (ruimtelijke structuurvisie) van de gemeente Dronten wordt een zestal 

ontwikkelingsperspectieven uitgewerkt. Een van de perspectieven gaat uit van de ligging aan de 

West-Oost as tussen Alkmaar en Zwolle. De perspectieven geven richting aan de ontwikkeling van 

Dronten. Citaat: ‘De perspectieven zijn niet direct te vertalen in concrete maatregelen op de 

verschillende beleidsterreinen. Dat is ook niet de bedoeling van het visiedocument. Wel realiseert 

het gemeentebestuur zich heel goed dat de ruimtebiedende perspectieven alles behalve 

vrijblijvend zijn’. 
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Gemeentelijk beleid - Kampen 

Voor de regio Zwolle Kampen is de Netwerkstadvisie 2030 opgesteld. Zwolle-Kampen Netwerkstad is 

een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel. 

Begin 2004 is besloten voor dit gebied een visie op te stellen en op basis daarvan 

boegbeeldprojecten te benoemen. In het najaar van 2004 hebben de raden van Zwolle en Kampen 

kaders vastgesteld voor de Netwerkvisie. De kaders moeten gezien worden als de politiek-

bestuurlijke uitgangspunten voor de Netwerkstadvisie en geven inzicht in de gemeenschappelijke 

opgaven waaraan in Netwerkstadverband gewerkt moet worden. 

 

De infrastructuur van Zwolle-Kampen Netwerkstad staat bij alle modaliteiten aan de vooravond van 

een omvangrijke schaalsprong. De waarde van het gebied neemt met die ontwikkelingen verder toe. 

De schaalsprong is onder meer noodzakelijk vanwege de toegenomen drukte in het (auto)verkeer. 

Bovendien zorgt de komst van nieuwe infrastructuur voor nieuwe ontwikkelingskansen voor de 

regio. Deze ontwikkelingen vragen een bovenlokale en integrale visie op de bereikbaarheid van de 

Netwerkstad. De gemeenschappelijke prioriteit ligt bij een kwaliteitsimpuls voor het openbaar 

vervoer (het IJsselnet), bij het versterken van het netwerkkarakter van de bestaande infrastructuur 

(met name bij de knopen in het netwerk, zoals de stationsomgevingen van Zwolle en Kampen, de 

A28-zone en de Zuiderzeehaven) en bij het beter en efficiënter benutten van bestaande 

infrastructuur, zoals de capaciteitsverhoging van de A28, de N50/A50, RW 35, de verbinding naar de 

A6 (N23) en de IJssel (vaargeul en sluizen). 

 

Het GVVP Kampen (2010) kent een aantal pijlers: verkeersveiligheid, bereikbaarheid en milieu / 

leefbaarheid. Het centrale doel is het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente Kampen 

vanuit de rest van Nederland en het in stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid binnen de 

stad. Om de bereikbaarheid te garanderen zijn drie belangrijke opgaven geformuleerd:  

• ontwikkeling Hanzelijn met Hanzestation Kampen Zuid. 

• verbreden N50 tot 2x2 rijstroken, verbeteren doorstroming Roggebotsluis en opwaardering van 

de N307 tot N23. 

• ontwikkeling bestaande spoorlijn naar Zwolle (Kamperlijntje) tot HOV-verbinding. 

 

Het GVVP pleit voor een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in Kampen, met de 

Rijksweg 50 als ‘kapstok’. In Kampen zijn er problemen bij de ontsluiting van de bedrijventerreinen 

Haatland, Rijksweg 50 en de Zuiderzeehaven, die geheel dient plaats te vinden via de 

Zambonistraat en de Flevoweg. Met name in de spits loopt het hier vast met forenzen en 

vrachtverkeer. Om dit op te lossen wordt het knooppunt A50/N23 verbeterd en komt er een tweede 

ontsluitingsroute voor de bedrijventerreinen bij. Deze loopt aan de westzijde van de snelweg richting 

Zuiderzeehaven en gaat hier onder de N50 door en krijgt een verbinding ter hoogte van 

Haatlandhaven. De N50 en de N307 vormen de belangrijkste toegangsroutes tot de gemeente 

Kampen. Beide routes moeten worden verbreed en gepromoveerd tot A50 en N23. De ontsluiting 

van Kampen voor de auto is via de Europa-allee, Mr. J. Niersallee en de Flevoweg opgehangen aan 

de nieuwe A50 en N23. 
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9.2  Akoestisch onderzoek  
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9.3  Onderzoek luchtkwaliteit 
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9.4  Verkeersgegevens N307 Roggebot – Kampen 


