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Geachte leden van Provinciale Staten, 

Begin januari 2013 organiseren provincie Flevoland in samenwerking met gemeente Almere en 
Rijkswaterstaat een bijeenkomst over de N305 Waterlandseweg. Deze brief geeft u nadere 
informatie. 

N305 Waterlandseweg 
De Waterlandseweg in Almere, tussen de kruisingen A6 en A27, wordt in 2016 verbreed tot een 
autoweg van 2x2 rijstroken. Provincie Flevoland gaat nu onderzoeken op welke manier deze 
zogenoemde baanverdubbeling gaat plaatsvinden. Dat doet de provincie in samenwerking met 
Rijkswaterstaat, gemeente Almere, de weggebruikers van dit tracé en inwoners en bedrijven in de 
omgeving. 

Waarom een baanverdubbeling 
Dat is nodig in verband met de groei van Almere. Uit onderzoek blijkt dat zonder extra 
investeringen de reistijden voor autoverkeer op de Waterlandseweg sterk omhoog gaan. In 2030 zal 
de reistijd in de ochtend- en avondspits twee- tot viermaal zo hoog zijn als nu, afhankelijk van het 
tempo waarin Almere groeit. 

Wat wordt onderzocht 
In het onderzoek naar de verdubbeling schenken we aandacht aan zaken als: 

het effect van nieuwe ontwikkelingen op de weg door de komst van de Floriade en woningbouw 
in het nieuwe stadsdeel Oosterwold; 
de landschappelijke inpassing van de weg; 
het effect van de weg op de omgeving; 
de bestaande kruispunten (oplossingen zoals ongelijkvloers of rotonde); 
de middenberm: wel of geen vangrail of beplanting. 

Daarnaast horen we graag van uw ervaringen en ideeën. 
De kruisingen met de A6 en A27 zijn geen onderdeel van de verkenning, maar daarover zal op de 
bijeenkomst wel informatie worden verstrekt. 
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Uw mening telt 
Voor we starten met het onderzoek naar verschillende varianten willen we graag gebruik maken van 
uw ervaring op en met de Waterlandseweg: waar moeten we rekening mee houden, wat zijn 
knelpunten, welke problemen komt u tegen, aan welke oplossingen denkt u, wat vindt u belangrijk. 
Deze ervaringen kunt u tot 1 december 2012 aan ons toesturen: waterlandsewegcgflevoland.nl. 

Tijdens de informatiebijeenkomst geven wij een toelichting op de verkenning en een terugkoppeling 
over uw reacties op de Waterlandseweg. Meer informatie over het project N305 Waterlandseweg 
vindt u op www.flevoiand.nl/waterlandseweg. 

We hopen dat we u mogen ontmoeten bij de informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor 
aanmelden: waterlandsewegtgflevoland.nl. U ontvangt een bevestiging met daarin de datum van de 
bijeenkomst, tijd en locatie. 

Graag tot ziens! 

Met vriende 

A. Liemburg 
Projectleider 
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