
Werkzaamheden vernieuwen Varsenerdijk

Uitvoeringsperiode:  

maart 2021

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.  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.

Zodra de nieuwe aansluiting N340 – N48, de werkzaamheden bij de Balkerweg en de nieuwe 

N48 klaar zijn, starten de werkzaamheden aan de Varsenerdijk. Deze werkzaamheden starten 

medio maart 2021. 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!

Varsenerdijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Het fietspad 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.

Fietsers en buslijn 31

Een onderdeel van dit project is het 

vernieuwen van de Varsenerdijk. Deze 

werkzaamheden beginnen in maart 2021. 

In deze flyer vindt u meer informatie over 

het vernieuwen van de Varsenerdijk en de 

bijbehorende verkeersmaatregelen.



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
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1 Verbinding N48 – N348 
via fl y-over (KW6)

2 Verbinding N340 – N48 
(en vice versa) via bypass 
en turbo-rotonde

3 Verbinding N348 – N48

4 Realisatie oversteken 
zuidelijke parralelweg 
met toe- en afrit. 
Omleiding fi etsers 
is via de noordelijke 
parallelweg

5 Reconstrueren 
Varsenerdijk. 
Gemotoriseerd verkeer 
vanaf Ommen naar 
N48, N340 en N348 (en 
vice versa) omleiden via 
aansluiting Balkerweg


