Feiten & cijfers
Bij de afdeling Infrastructuur van de provincie
Flevoland werken ongeveer 150 medewerkers aan:

Infra in 2022

600 kilometer
weg
370 kilometer
fietspad

Aanpassing infrastructuur
Vanuit een meerjarenprogramma onderhoud staan voor 2022 een groot aantal onderhoudsprojecten op het programma. Deze projecten variëren van het vernieuwen

300 kilometer
oever

van wegen en fietspaden tot het vervangen van aanlegsteigers en bomen. Het gaat ook
om vervanging van faunarasters, renovatie van rotondes en het doorvoeren van
duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast komen er vele kilometers natuurvriendelijke

170 kilometer
vaarweg

oever bij en vervangen we oeverbeschoeiing. De kosten die hiermee gemoeid zijn
voor 2022 bedragen € 42,7 miljoen.

Beheer en onderhoud
De provinciale (vaar)wegen, fietspaden, bruggen en sluizen worden dagelijks

11 sluizen

geïnspecteerd en onderhouden. Jaarlijks besteedt de provincie ongeveer
€ 9,5 miljoen aan het dagelijks beheer en onderhoud van de infrastructuur,

Dit is een uitgave van:

zoals het maaien van bermen, gladheidsbestrijding, ondersteuning bij

Afdeling Infrastructuur

calamiteiten en diverse herstelwerkzaamheden. De bediening van de
13 beweegbare bruggen en sluizen geschiedt vanuit de centrale
bedieningscentrale op het provinciehuis in Lelystad.

Provincie Flevoland
13 beweegbare
bruggen

Grote meerjarige projecten
Naast de onderhoudsprojecten zijn we in 2022 ook bezig met

8200 AB Lelystad

Telefoon 0320 - 265 566

verbeterings- of nieuwbouwprojecten. Met de grote projecten die
€ 65,3 miljoen gemoeid.

Postbus 55

Contact:

acht grote projecten. Hierbij gaat het om grotere vervangings-,
op dit moment lopen is in 2022 een investeringsvolume van ca.

Visarenddreef 1

100 infrastructurele
kunstwerken (zoals bruggen,
tunnels en viaducten)

E-mail: werkaandeweg@flevoland.nl
www.flevowegen.nl
www.flevoland.nl
2022

Projecten 2022
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Grote, vaak meerjarige, projecten waar we in 2022 aan werken zijn:
De verbreding van de de Hogering. In beide

B

de Waterlandseweg. Na de afrondende werkzaam-

Gorterweg en de Hollandsedreef rijdt het verkeer

heden, begin 2022, kunnen (recreatieve) fietsers en

straks door een tunnelbak onder de kruisingen

voetgangers van het Kathedralenbos oversteken

door. In 2022 worden de tunnelbakken gebouwd,

naar het Cirkelbos.

ingericht voor de nieuwe situatie. In 2023 is het
project gereed.

C

zuidzijde van Lelystad. Naar verwachting start de

De N307 Roggebot. Dit gezamenlijke project van

aanleg in 2025.
H

Ontsluiting Urk. Samen met de gemeenten Urk en

het vernieuwen van de weg tussen Dronten en

Noordoostpolder werken we aan de voorbereiding

Kampen en de bouw van een nieuwe brug. De

van een nieuwe weg aan de oostzijde van Urk. Deze

vernieuwde weg en brug worden in 2023 opgeleverd.

weg is nodig om de ontwikkelingen van Urk mogelijk

Het programma Groot Onderhoud Bruggen en

te maken. Het streven is om in 2025/2026 te starten

Sluizen. Eind 2019 is gestart met de eerste

met de uitvoering.

Oosterringweg vervangen asfalt, tussen Kuinderweg

17

Schouwpad Marknesserweg verharding vervangen

18

Urkervaart vervanging oeverconstructie

Oostelijk Flevoland
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Oosterringweg/Luttelgeesterweg aanleg rotonde
Oosterringweg vervanging verharding fietspad
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Swifterringweg vervangen asfalt

Oosterringweg nieuw linksafvak Orchideeenhoeve
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Swifterringweg vervanging verharding fietspad

en vervangen bushaltes

21

Bremerbergweg vervangen asfalt
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Oosterringweg nieuw linksafvak Lindeweg
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Swifterweg vervangen asfalt
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Oosterringweg nieuw linksafvak Baarloseweg
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Dronterweg/Biddingringweg aanleg rotonde en
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Luttelgeest vervanging bushaltes
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Marknesserweg groot onderhoud rotonde
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Wrakkenweg vervanging bomen
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Brug Creilervaart – Banterweg aanbrengen
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voertuigkerende leuningen
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11

vervangen asfalt
24

Brug Nagelertocht – Akkerstraat aanbrengen
Brug Zuidertocht – Nagelerweg aanbrengen
voertuigkerende leuningen
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14

Brug Abtstocht – Domineesweg aanbrengen

Visvijverweg-Kamperhoekweg groot onderhoud
rotonde
Oldebroekerweg revitalisering beplanting
Dronterringweg vervangen asfalt fietspad door
beton. In combinatie met aanpassen bushaltes

voertuigkerende leuningen

De aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over

richtingen komt er een rijstrook bij. Bij de Herman

het geluidsscherm aangepast en wordt het Bastion

betere doorstroming van het verkeer aan de

afgerond.
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rondweg ten zuiden van Lelystad. Dit zorgt voor een

is in het eerste kwartaal van 2023 het project

en Marknesserweg

21

F

Lelystad werken we aan de voorbereiding van een

kruising veilig te kunnen bouwen. Naar verwachting

Noordoostpolder
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= Beweegbare brug

Rondweg Lelystad Zuid. Samen met de gemeente

Deze tijdelijke situatie is nodig om de nieuwe

Projecten die in 2022 uitgevoerd worden:
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in 2023 de renovatie van alle 16 locaties gereed is.
G

werkzaamheden op locatie. In 2022 worden de
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= Sluis
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Vaartsluis en de Marknessersluis. De planning is dat

Provincie Flevoland en Provincie Overijssel omvat

= Linksafvak

24

Noordersluis, Sluis de Blauwe Dromer, Zuidersluis,

omgebouwd tot een ongelijkvloerse kruising.
verkeersinrichting voor alle verkeersdeelnemers.
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EMMELOORD

= Rotonde

volgende objecten gerenoveerd: de Voorstersluis,

De turborotonde Ganzenweg-Knardijk wordt
Er komt in 2022 een tijdelijke, aangepaste
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Ombouw N302, Ganzenweg-Knardijk.

Rendierweg
27

Lage Vaart onderhoud oeverconstructie

Zuidelijk Flevoland

voertuigkerende leuningen
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Oldebroekerweg revitalisering beplanting

Brug Prof. Brandsmatocht – Domineesweg
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Oostvaardersdijk aanpassing rijbaan

aanbrengen voertuigkerende leuningen
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Vogelweg vervangen asfalt

Hoge Dwarsvaart. Over een lengte van ongeveer

15

Zuiderringweg vervanging asfalt
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Buitenring plaatsen geluidsscherm

2 km maken we de oever natuurvriendelijk.
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Zuiderringweg tussen Hertenweg en Neushoornweg
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Gooimeerdijk Oost vervangen voedingskabel VRI

verharding fietspad

33

Tussenring gefaseerde boomvervanging

