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Rondweg 
Voorthuizen

Kijkt u even mee?

Op initiatief van de gemeente Barneveld is de  
firma IPV Delft gecontracteerd om de viaducten  
te ontwerpen. In eerste instantie ging het alleen  
om de wandelbrug. De provincie Gelderland besloot 
vervolgens ook de opdracht voor het andere viaduct 
bij hen neer te leggen zodat de kans op een mooi 
samenhangende vormgeving het grootst is. 

En dat is terug te zien in de ontwerpen, beide 
elementen zijn écht familie van elkaar: de ranke 
vormen, de opvallende schuine pootconstructies  
en de kleuren van het leuningwerk. 

Viaduct en wandelbrug lijken op elkaar maar zullen 
uiteindelijk wel een nadrukkelijk eigen uitstraling 
krijgen. Samen vormen het twee markante punten  
in het landschap.

De toekomstige rondweg in Voorthuizen krijgt twee nieuwe 
viaducten: zowel op de noordelijke als de westelijke rondweg 
wordt er verkeer over de rondweg geleid. Het noordelijke viaduct  
is bedoeld voor wandelaars van en naar het Wilbrinkbos. Aan de 
westkant bouwen we ter hoogte van de Overhorsterweg een 
viaduct voor lokaal verkeer. 



Voorbij de sloop

Onlangs is het pand aan de Rijksweg 64 gesloopt, een statige 
woning met dito schuren. De woning moest wijken om plaats te 
maken voor de grote waterleiding van Vitens.

Geluidsmaatregelen in woningen

Ter hoogte van de Appelseweg 10 is er een grote kippenschuur 
weggehaald. Op de plek van de schuur staat het tracé van de 
nieuwe rondweg ingetekend.

De komst van de nieuwe rondweg zorgt op een 
aantal gevels langs het nieuwe tracé voor een 
toename van geluid. De provincie moet in zo’n  
geval zorgen dat het geluid binnen in de woning 
onder het wettelijk maximum blijft. Dat betekent 
meten, maatregelen selecteren en uitvoeren. 

We hebben adviesbureau Metz gevraagd aan de 
hand van berekeningen te laten zien wat er per pand 
nodig is aan maatregelen om het geluid te weren. 
Het kan gaan om het aanbrengen van andere dak–
isolatie of bijvoorbeeld het plaatsen van dikker 
dubbel glas in geluidswerende kozijnen.  

Aannemer Prins Bouw uit ‘t Harde gaat uiteindelijk 
bij woningen waarbij dat nodig is, de maatregelen 
uitvoeren.Binnenkort starten we met de eerste 
opnames en gaan we direct ook – geleidelijk – de 
geluidsmaatregelen uitvoeren. Het is de bedoeling 
dat de werkzaamheden voor de winter zijn 
afgerond.  

Voor vragen over dit onderwerp, neemt u contact  
op met Thomas Moelands, omgevingsmanager bij de provincie 
Gelderland. Hij helpt u graag verder.



Kastjes voor 
vleermuizen
Uit onderzoek is gebleken dat het leven van de 
dwergvleermuis in Voorthuizen door de komst van 
de nieuwe rondweg verstoord kan worden.  
Met het plaatsen van vleermuiskasten komen we de 
vleermuisparen tegemoet. De gemeente Barneveld 
plaatste - op advies van het onderzoeksbureau - 
medio februari 2017 acht vleermuiskasten in het 
gebied. 

De kasten zijn in tweetallen opgehangen op donkere 
en rustige locaties, zo’n drie meter boven de grond. 
Ze hangen op bomen en richting het zuiden om 
maar zoveel mogelijk zon (lees: warmte) te vangen. 

Trots als een Kievit
De Kieviten zijn er maar druk mee: het inrichten 
van twee nieuwe velden en de nieuwbouw van de 
clubaccommodatie. En ondertussen nog even het 
seizoen waardig afsluiten met een paar toer–
nooien. Maar vanaf volgend seizoen voetbalt  
de club op de nieuwe locatie, aan de Oude 
Zeumerseweg 3 in Voorthuizen.

Ronald Arissen, bestuursvoorzitter van de stichting 
die belast is met de nieuwbouw, blijft er koel onder: 
“We hebben diverse aannemers en onderaannemers  
gecontracteerd en die mannen vormen een rots  
in de branding. Darnaast kunnen we rekenen op  
een enorme hoeveelheid vrijwilligers die spontaan 
langskomen en dolgraag iets willen doen. Dat is wel 
prachtig hoor.”

De accommodatie bestaat uit een serieuze kantine 
met maar liefst zes kleedkamers daarboven.  
Vijf kleedkamers worden per direct in gebruik 
genomen en de zesde wordt verhuurd. Ook de 
buitenruimte verdient aandacht: het bestraten van 
terrassen en wandelpaden. Genoeg te doen dus! 
Arissen: ‘Die verhuizing was eerst ingewikkeld 
natuurlijk. Maar we zijn er in de onderhandelingen 
goed uitgekomen en nu slaat het om in trots.  
Het wordt echt een supermooi complex!” Begin juni 
is er een put voor het riool geslagen en daarna ging 
het snel. In augustus is de accommodatie klaar.  
De club viert dan ook haar 85-jarig bestaan.  
Arissen: “Twee mijlpalen dus. Dat gaan we hoe dan 
ook vieren.” 

Voetballen
Voetbalvereniging De Kievieten bestaat uit vier 
voetbalteams en aankomend seizoen starten ze  
ook met een dames- en een jeugdteam. Er is nog 
plaats voor nieuwe leden! Vooral dames en jongeren 
zijn welkom. Mocht je interesse hebben, bel dan 
even met 06-448 328 46 of surf naar  
www.de-kieviten.nl. Veel plezier!

http://www.de-kieviten.nl
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Een nieuwe waterleiding

Waar kunt u terecht?
Bij de plannen voor de rondweg N303 in Voorthuizen werken we samen met de gemeente Barneveld die zorgt 
voor de aanleg van de verbindingsweg tussen de Rubensstraat en de Apeldoornsestraat. Als u vragen heeft 
over dit onderdeel van het project, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente Barneveld,  
info@barneveld.nl of via tel. 140342 (geen netnummer nodig). Uw eventuele overige vragen zijn welkom  
bij de provincie Gelderland.

Begin februari heeft Vitens de waterleiding ter 
plaatse van de Rijksweg in Voorthuizen verlegd.  
Het gaat om een waterleiding met een diameter  
van maar liefst 500 mm: dat vergt nogal wat 
voorbereiding. Dergelijke grote waterleidingen 
kunnen niet zomaar ‘uitgezet’ worden: sowieso 
dient dat in de winterperiode te gebeuren als de 
vraag naar water minder is. De waterleiding ligt  
op twee meter diepte waardoor er relatief veel  
grond moet worden afgegraven. 

Stappenplan
Als eerste is er over een afstand van 450 meter een 
nieuwe waterleiding aangelegd. Vervolgens is de 
oude waterleiding ‘drukloos gemaakt’ zodat we het 
water eruit konden laten lopen. Tenslotte hebben 
we de nieuwe waterleiding aangesloten op de oude. 

Watermonsters
Als het werk klaar is, worden er watermonsters 
genomen aan de hand waarvan in het laboratorium 
wordt bepaald of er tijdens de werkzaamheden 
verontreinigingen zijn ontstaan. Is dat het geval 
dan moet de waterleiding eerst gespoeld worden,  
al dan niet met middelen die helpen de veront–
reiniging op te heffen. In ons geval bleek Vitens 
schoon gewerkt te hebben: in het lab zijn geen 
verontreinigingen aangetroffen. De werkzaam–
heden hebben in totaal ca. 6 weken geduurd.
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