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Groot onderhoud  
N352 Zuiderringweg 
Mei - juni 2022

In 2022 voert de provincie 
Flevoland onderhoud uit aan 
de N352 Zuiderringweg. De 
bestaande asfaltlaag van de 
rijbaan voldoet niet meer en 
wordt vervangen. Daarnaast 
nemen we maatregelen 
om de veiligheid van de 
Zuiderringweg te vergroten 
en wordt een deel van het 
fietspad vervangen. In dit 
infobulletin leest u hier meer 
over.

Traject
Het traject van de werkzaamheden aan de weg loopt van de rotonde Drieto
rensweg tot aan de rotonde Kraggenburgerweg. Het fietspad wordt vervangen 
tussen de Hertenweg en de Neushoornweg. 
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Werkzaamheden
We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:
• De bovenste asfaltlaag van de weg wordt vervangen. 

Tegelijkertijd wordt de weg verbreed en leggen we een 
ribbelstrook met glasbollen langs de weg. Dit verhoogt 
de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra 
ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over 
de kantstreep komen. 

• Het fietspad tussen de Hertenweg en de Neushoornweg 
is nu nog van asfalt. Dit wordt vervangen door beton. 
Een betonnen fietspad heeft weinig onderhoud nodig 
en kent een lange levensduur van ten minste 50 jaar.
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Kijk op www.flevowegen.nl voor meldingen over werk
zaamheden aan provinciale (vaar)wegen, actuele 
(vaar)wegafsluitingen en nieuws over infrastructurele 
projecten.

Ook kunt u zich hier aanmelden voor onze SMS 
waarschuwingsdienst. Hiermee wordt u op de hoogte 
gehouden van alle werkzaamheden en calamiteiten op 
de door u geselecteerde provinciale wegen. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden. 

Colofon

Dit is een uitgave van:
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:
T  0320  265 265
E  werkaandeweg@flevoland.nl
W flevowegen.nl

April 2022
Aan de teksten in dit infobulletin kunnen geen 
rechten worden ontleend

Planning
De werkzaamheden starten 9 mei en zijn naar verwachting 
24 juni klaar. Doorgaand verkeer krijgt te maken met hinder 
doordat de weg tijdens de werkzaamheden wordt afgesloten. 
Met bewoners van de Zuiderringweg worden aparte afspra
ken gemaakt. Het fietspad is tijdens de werkzaamheden 
deels afgesloten. Fietsers worden langs de werkzaamheden 
geleid en hoeven niet om te fietsen. 


