
Presentatie Varsen
Werkzaamheden nieuwe verbinding 
tussen de N340 en N48

Uitvoeringsperiode: juli 2020 tot en met maart 2021



Online presentatie

In verband met alle maatregelen rondom het coronavirus zijn fysieke bijeenkomsten niet
mogelijk. Daarom brengen wij u graag online op de hoogte van onze werkzaamheden.

In deze digitale presentatie leest u alles over de komende werkzaamheden rondom Varsen.
Zoals de turborotonde en het viaduct bij Varsen. En de aanleg van de nieuwe verbinding
tussen de N340 en de N48.
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Aannemer VDV

In opdracht van provincie Overijssel werkt BAM Infra, samen met Dura Vermeer en F.L. B.V. 
onder de naam 'aannemer VDV' aan de Vechtdal Verbinding. Samen werken wij de
komende jaren aan het veiliger en vlotter doorstromen van het verkeer op de N340, N48 en 
N377.
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Inhoud presentatie

• Aan de slag!
• Huidige en nieuwe situatie
• Planning
• Verkeersmaatregelen
• Eindsituatie
• Waar kunt u ons volgen?
• Vragen? Neem contact met ons op!
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Aan de slag!

We werken aan een nieuwe verbinding tussen de N340 en N48 bij Varsen. Er gaat hier een
heleboel veranderen! De huidige verkeerslichten verdwijnen en de aansluiting van de N340 
op de N48 wordt volledig anders ingericht. De huidige N340 buigt in de toekomst af naar het 
noorden en sluit daar aan op de N48. Om dat mogelijk te maken wordt een fly-over 
aangelegd. Door de aanpassingen aan het nieuwe knooppunt kan verkeer uit de richting
Zwolle / Ommen straks in één beweging doorrijden.
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Aan de slag!

De Varsenerdijk sluit straks met een turborotonde aan op de N340. Naar het noorden toe 
krijgt de N48 er aan beide kanten een extra rijstrook bij en onder de N48 door komt een 
fietstunnel, zodat ook fietsers en voetgangers veilig en ongehinderd de N48 kunnen 
kruisen.

De op- en afritten van de N48 naar de Balkerweg worden aangepast en de kruisingen
vervangen door een tweetal rotondes. Het resultaat is een soepele en snellere verbinding
tussen de N340 en de N48.

Vanaf eind juli starten we met de werkzaamheden. We vertellen u er meer over in
deze presentatie!
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Huidige en nieuwe situatie
Bekijk zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie van dit traject op een interactieve 
kaart via www.vechtdalverbinding.nl.

Titel presentatie 7
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Huidige situatie
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Huidige situatie
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Huidige situatie
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Planning

• De werkzaamheden bij de Balkerweg, knooppunt Varsen en de N48 starten eind juli en de 
bouw van de fietstunnel volgt in september. De N48 en de aansluiting op de Balkerweg zijn 
half november 2020 gereed.

• Medio december 2020 wordt de nieuwe verbinding tussen de N340 en de N48 
opengesteld. Dan wordt de verbinding N48 – N348 (Hoogeveen – Raalte) en vice
versa aangepast.

• Als laatste wordt in maart 2021 de Varsenerdijk vernieuwd.

Hoewel het veel werk is, worden de meeste van bovengenoemde werkzaamheden naast 
de bestaande wegen uitgevoerd. Daardoor blijft de overlast en hinder voor verkeer 
beperkt. Toch zijn er gedurende de werkzaamheden een beperkt aantal (nacht)afsluitingen 
nodig. Over die afsluitingen wordt op tijd gecommuniceerd. Ommen blijft tijdens de afsluitingen 
altijd bereikbaar via de Balkerweg of de Varsenerdijk.
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Verkeersmaatregelen N340 en N48 bij Varsen

Afsluiting Bossteeg en carpoolplaats
Vanaf maandag 13 juli 2020 sluiten we de Bossteeg definitief en de carpoolplaats tijdelijk af.
Op deze plek komt de nieuwe verbinding van de N340 en de N48 en het viaduct.

Voordat we de Bossteeg afsluiten, maken we een nieuwe ontsluiting van het perceel
Bossteeg 1 en 2 op de Hessenweg-West. Het gebied rond de Bossteeg blijft vanaf de
N340 bereikbaar via de Hessenweg-West.

Na afronding van de werkzaamheden in de eerste helft van 2021 komt er een nieuwe
carpoolplaats. Carpoolers kunnen tijdelijk gebruik maken van de parkeerplaats Ommen West.
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Verkeersmaatregelen N340 en N48 bij Varsen

Tijdelijke snelheidsverlaging
In de week van 27 juli 2020 starten we met de werkzaamheden voor de nieuwe
verbinding tussen de N340 en de N48, de turborotonde en de nieuwe fly-over. Voor deze
werkzaamheden is een tijdelijke snelheidsverlaging nodig, zowel op de hoofdrijbaan als de
parallelweg van de N340. Bij de N48 is deze maatregel van kracht tot en met 
27 november 2020. Ter hoogte van knooppunt Varsen loopt deze snelheidsverlaging door tot 
medio maart 2021.

In de flyer op het online platform staan de omleidingsroutes met kaartjes.
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Verkeersmaatregelen N340 en N48 bij Varsen

(Nachtelijke) afsluitingen
Er staan meerdere nachtelijke afsluitingen gepland de komende periode. De eerstvolgende 
is bij de N48 in de nachten van 27 tot en met 31 juli. Waarvan de laatste nacht een 
reservenacht is. Ook in september, oktober en november staan hier een aantal nachtelijke 
afsluitingen gepland.

Eind november 2020 gaat de nieuwe aansluiting van de N340 – N48 samen met de 
rotonde op de Varsenerdijk alvast open, waardoor het verkeer vanuit sommige richtingen
een andere omleiding moet volgen. In de flyer op het online platform staan de 
omleidingsroutes met kaartjes.
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Werkzaamheden knooppunt Varsen

15



Verkeersmaatregelen aansluiting Balkerweg

Reconstructie westelijke toe- en afrit van de aansluiting Balkerweg - N48
Op zaterdagavond 15 augustus beginnen de werkzaamheden aan de westelijke toe- en 
afrit van de aansluiting Balkerweg - N48. Hiervoor zijn de volgende verkeersmaatregelingen 
van toepassing:

• Van 15 augustus tot dinsdag 15 september zijn de Emslandsweg en Hessenweg-
West afgesloten voor alle verkeer: alle percelen, woningen en bedrijven blijven bereikbaar 
via een lokale omleidingsroute.

• Op 15 augustus zijn de op- en afrit van de aansluiting Balkerweg-N48 afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. Er is een omleidingsroute aangegeven.

• Zaterdagavond 15 augustus van 17.00 – 22.00 uur is de rijbaan voor de helft afgezet. Het 
verkeer wordt ter plaatse geregeld door verkeersregelaars.
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Verkeersmaatregelen aansluiting Balkerweg

Werkzaamheden fietspaden Balkerweg
Vanaf 10 augustus worden er tijdelijke verharding aangelegd langs het bestaande fietspad
om een omleidingsroute voor fietsers aan te leggen. Dit levert geen hinder op.

De werkzaamheden aan de fietspaden bij de Balkerweg duren vervolgens tot en met 8
november 2020. Tijdens deze werkzaamheden kunnen fietsers altijd van een van beide
fietspaden gebruik maken.
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Verkeersmaatregelen aansluiting Balkerweg

Werkzaamheden oostelijke rijbaan N48
Vanaf dinsdag 15 september tot 23 oktober 2020 werken we aan de oostelijke
rijbaan van de N48 (tussen de N36 en de N340), de oostelijke toe- en afrit van de
aansluiting Balkerweg en realiseren we het dichte deel van de fietstunnel onder de N48. Om 
de werkzaamheden veilig uit te voeren gelden de volgende maatregelen:

• Ter plaatse van het realiseren van de nieuwe fietstunnel is er 50 km/u ingesteld en slingert 
de weg om het werkterrein heen.

• Afsluiting van toe- en afrit in de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 september van 20.00 
– 05.00 uur. Er zijn omleidingsroutes aangegeven.

• Mochten de werkzaamheden uitlopen dan is een reservenacht gepland in de nacht van 
woensdag 15 op donderdag 16 september van 20.00 – 05.00 uur.
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Verkeersmaatregelen aansluiting Balkerweg

Reconstructie Balkerweg inclusief aanleg rotondes
Van 23 oktober t/m 6 november werken we aan de reconstructie van en de aanleg van twee
rotondes op de Balkerweg. Tijdens de werkzaamheden gelden de volgende maatregelen:
• Nachtafsluiting van de N48 tussen aansluiting N36 en N340 van donderdag 22 oktober op 

vrijdag 23 oktober tussen 20.00 – 05.00 uur.
• Reservenacht van vrijdag 23 oktober op zaterdag 24 oktober van 20.00 – 05.00 uur.
• De Balkerweg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen Ommerkanaal-Oost en 

Wereldrestaurant De Lindenberg.
• Van 23 oktober tot en met 6 november 2020 is de aansluiting N48 - Balkerweg afgesloten.
• Op de N48 geldt een snelheidsbeperking.
Ommen blijft gedurende deze periode bereikbaar via de aansluiting Varsenerdijk. 
Voor fietsers blijft de Balkerweg open.
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Verkeersmaatregelen aansluiting Balkerweg

Nachtelijke afsluiting - reconstructie N48 ter hoogte van viaduct Balkerweg
Het laatste deel van de reconstructie van de N48 vindt plaats tussen de afrit en de toerit
naar en van het viaduct Balkerweg. Tijdens de werkzaamheden, gelden de volgende
maatregelen:

• In de nachten van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november is de N48 tussen 20:00 en 
05:00 uur afgesloten ter hoogte van de Balkerweg. Er gelden omleidingsroutes.

• In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 november en dinsdag 10 op woensdag 11 
november van 20.00 tot 05.00 uur is de N48 afgesloten. Ook dan gelden 
er omleidingsroutes.

Deze omleidingsroutes worden ter plekke aangegeven en staan in de flyer op het online 
platform.
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Verkeersmaatregelen vernieuwen Varsenerdijk

Varsenerdijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
De werkzaamheden aan de Varsenerdijk worden medio maart 2021 uitgevoerd. Vanaf dan is 

de
Varsenerdijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de Broekdijk en de aansluiting
N340 - N48.

Gemotoriseerd verkeer tussen Ommen en de N48 – N340 wordt omgeleid via
de Balkerweg. Zo blijft Ommen altijd goed bereikbaar!
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Verkeersmaatregelen vernieuwen Varsenerdijk

Fietsers en buslijn 31
De fietsverbinding tussen Ommen en Zwolle blijft via de Varsenerdijk in stand. Fietsers komen
langs het werkterrein via de noordelijke parallelweg. De zuidelijke parallelweg is tijdens de
werkzaamheden afgesloten tussen de Varsenerweg en Freesverhuur Ommen. Dit is nodig
voor de werkzaamheden aan de toe- en afritten naar de N348.

Buslijn 31 en ook nood- en hulpdiensten rijden langs de werkzaamheden via de noordelijke
parallelweg.
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Eindsituatie – opwaardering kruispunt Varsen
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Eindsituatie – rotondes aansluiting Balkerweg
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Eindsituatie – fly-over bij Varsen
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Eindsituatie – fietstunnel N48
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Blijf op de hoogte!

Altijd als eerste op hoogte? Download de BouwApp en volg ons op Facebook! In de 
BouwApp en op onze Facebookpagina vindt u alle informatie over de werkzaamheden,
planningen, afsluitingen, omleidingsroutes en de laatste updates over het project.

Mooie foto's van de werkzaamheden vindt u op ons Instagram account!
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Vragen? Neem contact met ons op!

We zijn hard aan het werk. Daarbij proberen we de werkzaamheden met oog voor de 
omgeving uit te voeren. Toch kan het zijn dat u vragen, klachten of een melding heeft. 
Neem dan contact op met aannemer VDV via 06 – 34 59 06 11 of 
via vechtdalverbinding@bam.com.

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze presentatie, stuur ons dan een e-mail. Dan 
kijken wij hoe we uw vraag het beste kunnen beantwoorden. Stuur ons daarom ook uw 
telefoonnummer, dan kunnen we u bellen als het nodig is.
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