


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. 

Van 17 augustus tot en met 2 oktober 2020 geldt voor fietsers een omleidingsroute. Fietsers rijden via het noordelijke fietspad en steken ter 

hoogte van de huidige fietsoversteek bij Ommerkanaal-Oost over. Het nieuwe fietspad (het zuidelijke fietspad) is vanaf 5 oktober open. 

Van 5 oktober tot en met 8 november passen we het noordelijke fietspad aan. Fietsers rijden dan over het nieuwe, zuidelijke fietspad. 

Werkzaamheden fietspaden Balkerweg

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 zaterdagavond 15 augustus 20.00 uur tot dinsdag 15 

september worden de Emslandsweg en Hessenweg-West 

afgesloten voor alle verkeer: alle percelen, woningen en 

bedrijven blijven bereikbaar via een lokale omleidingsroute 

(Emslandsweg/Hessenweg-West/Oude Woestendijk/

Dwarsdijk/Balkerweg).

• In diezelfde periode 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 tot 22.00 uur is de 

rijbaan voor de helft afgezet. Het verkeer wordt ter plaatse 

geregeld door verkeersregelaars.

Reconstructie westelijke toe-en afrit van de aansluiting Balkerweg - N48

Van 27 juli tot en met 11 september 2020 vinden werkzaamheden plaats naast de westelijke rijbaan van de N48 (tussen de N36 en de N340). Ter 

hoogte van de werkzaamheden geldt een snelheidsbeperking. 

Snelheidsbeperking - Realisatie westelijke rijbaan N48 en toe- en afritten Balkerweg

Omleidingsroute afsluting toe- en afrit N48 Balkerweg westzijde



Nachtelijke afsluiting – werkzaamheden oostelijke rijbaan N48

Vanaf dinsdag 15 september tot en met 23 oktober 2020 werken 

we aan de oostelijke rijbaan van de N48 (tussen de N36 en de 

N340) en de oostelijke toe- en afrit van de aansluiting Balkerweg. 

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren gelden de volgende 

maatregelen:

• Maximumsnelheid van 70 km/u.

• Afsluiting van toe- en afrit in de nacht van dinsdag 14 

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 woensdag 

16 op donderdag 17 september van 20.00 – 05.00 uur. 

Reconstructie Balkerweg inclusief aanleg rotondes 

Van vrijdag 23 oktober t/m vrijdag 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. 

• Mochten de werkzaamheden uitlopen dan is er een 

reservenacht gepland 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 maandag 23 oktober tot en met vrijdag 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.

Omleidingsroute afsluiting toe- en afrit N48 Balkerweg oostzijde




