
Nieuwe route buslijn 40

Uitvoeringsperiode:  

Vanaf 3 augustus 2020 geldt 

de nieuwe route

Vanaf mei tot en met oktober 2020 vinden er 

werkzaamheden aan de Nieuwleusenerdijk 

plaats en starten we met de bouw van 

het viaduct over de Nieuwleusenerdijk. 

Deze werkzaamheden zijn van invloed 

op het verkeer en de bereikbaarheid van 

bedrijventerrein Hessenpoort. In verband met 

de definitieve afsluiting van de Bentheimstraat 

vanaf 3 augustus, krijgt buslijn 40 Steenwijk - 

Zwolle via Meppel (richting Zwolle station) een 

nieuwe route.

Vanaf 3 augustus 2020 starten we met de werkzaamheden aan de Nieuwleusenerdijk. We starten 

aan de oostelijke rijbaan tussen de N340/Hessenweg en de Hermelenweg. Gelijktijdig gaan we het 

oostelijke deel van het kruispunt bij Van der Valk ombouwen in verband met de afsluiting van de 

Bentheimstraat. Vanaf 21 september 2020 gaan we aan de slag met de westelijke rijbaan van de 

Nieuwleusenerdijk.

Tijdens deze werkzaamheden passen we de verkeerssituatie aan, waarbij er minder rijstroken 

beschikbaar zijn. Deze werkzaamheden zijn van 3 augustus 2020 tot 30 oktober 2020. Deze 

werkzaamheden brengen hinder met zich mee, zoals het tijdelijk stilzetten van het verkeer, 

wegafsluitingen en omleidingsroutes. Om de werkzaamheden uit te voeren, gelden de volgende 

maatregelen:

• Definitieve afsluiting Bentheimstraat vanaf 3 augustus 2020.

• Verplaatsing bushalte aan de kant van IKEA naar de kruising met de Diepholtstraat.

• Op de westelijke rijbaan van de Nieuwleusenerdijk tussen de Hessenweg en de Diepholtstraat 

komt tijdelijk al het verkeer te rijden. Per rijrichting is er één rijstrook beschikbaar. Er komen 

tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van kruispunt Nieuwleusenerdijk–Van der Valk.

Werkzaamheden Nieuwleusenerdijk

Tussen de Bohemenstraat en de Nieuwleusenerdijk gaan we de weg opbreken en het fietspad 

opnieuw inrichten. Tijdens deze werkzaamheden is de Bentheimstraat tussen de Bohemenstraat 

en de Nieuwleusenerdijk afgesloten voor al het verkeer. Voor gemotoriseerd is dit een definitieve 

afsluiting. Gemotoriseerd verkeer rijdt voortaan via de Diepholtstraat. Dit geldt ook voor buslijn 40.

Afsluiting Bentheimstraat

Buslijn 40 Steenwijk - Zwolle via Meppel (richting Zwolle station)



Door de afsluiting van de Bentheimstraat, kan 

buslijn 40 de route via de Nieuwleusenerdijk-

Bohemenstraat niet meer rijden. De bus rijdt 

vanaf 3 augustus 2020 via de Diepholtstraat.

In de afbeelding hiernaast ziet u de 

omleidingsroute, deze is met een groene pijl 

weergegeven.

De bushalte Bentheimstraat (ter hoogte van 

IKEA) is tijdens deze werkzaamheden niet 

bereikbaar. Bij het kruispunt Nieuwleusenerdijk–

Hermelenweg–Diepholststraat maken we een 

tijdelijke bushalte, zodat buslijnen 29, 40, 649 

kunnen blijven stoppen.

Meer informatie over de nieuwe route en de 

actuele dienstregeling is te vinden via:  

https://bit.ly/2ygvUDP

Nieuwe route buslijn 40 
Steenwijk - Zwolle via Meppel 
(richting Zwolle station) een 
nieuwe route.

Als eerste op de hoogte?
Download dan de BouwApp voor alle informatie over de 

werkzaamheden, planning, afsluitingen, omleidingsroutes 

en de laatste updates over het project. We zijn te vinden 

onder ‘Vechtdal Verbinding’.

Vechtdal Verbinding               vechtdal_verbinding

www.vechtdalverbinding.nl                vechtdalverbinding@bam.com

06 - 345 906 11                Aanmelden nieuwsbrief via: vechtdalverbinding@overijssel.nl

BouwApp Vechtdal Verbinding

Meer informatie

Afbeelding omleidingsroute auto’s,fietsers en bussen 

via Diepholtstraat.

Deze bushalte wordt verplaatst
Hier komt de nieuwe bushalte


