
Werkzaamheden N340 en N48 bij Varsen

Uitvoeringsperiode: 
juli 2020 t/m 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 fl y-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 fi etstunnel, zodat ook fi etsers 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 begin augustus starten we met de werkzaamheden. Van een groot deel van deze werkzaamheden ondervindt het verkeer geen hinder. De 

bouwactiviteiten zijn wel zichtbaar. Voor enkele werkzaamheden is het noodzakelijk de N48 een aantal keren ’s nachts af te sluiten. Via deze fl yer 

informeren we u hierover.

Vanaf maandag 13 juli 2020 sluiten we de Bossteeg defi nitief en de carpoolplaats tijdelijk af. Dit doen we omdat we op deze plek de nieuwe 

verbinding van de N340 en de N48 en het viaduct gaan realiseren. 

Voordat we de Bossteeg afsluiten tussen Bossteeg 2 en de N340, realiseren we een nieuwe ontsluitingsweg van het perceel Bossteeg 1 en 2 op 

de Hessenweg-West. Dit gebeurt tussen 29 juni en 10 juli 2020. Het gebied rond de Bossteeg blijft in de eindsituatie 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 in Ommen.

Afsluiting Bossteeg en carpoolplaats 



In de week van 3 augustus 2020 starten we met de werkzaamheden 

aan de nieuwe verbinding tussen de N340 en de N48, de 

turborotonde en de nieuwe fl y-over. Voor deze werkzaamheden is 

een tijdelijke snelheidsverlaging nodig, zowel op de hoofdrijbaan 

als de parallelweg van de N340. Deze verkeersmaatregelen zijn van 

kracht tot en met 27 november 2020.

Daarnaast staan er een aantal nachtelijke afsluitingen op de 

planning: 

• Van 27 op 28 juli 2020, tussen 20.00 – 05.00 uur;

• Van 28 op 29 juli 2020, tussen 20.00 – 05.00 uur;

• Van 29 op 30 juli 2020, tussen 20.00 – 05.00 uur;

• Van 30 op 31 juli 2020, tussen 20.00 – 05.00 uur (reservenacht).

Er gelden dan de volgende omleidingsroutes:

Snelheidsbeperkingen en nachtelijke afsluitingen

Grootschalige omleidingsroute voor afsluiting N48 

(noord-zuid).

Grootschalige omleidingsroute via A28

Grootschalige omleidingsroute via N36

Grootschalige omleidingsroutes voor afsluiting N48 

(zuid-noord).

Grootschalige omleidingsroute via N340

Grootschalige omleidingsroute via N36

Lokale omleidingsroute voor afsluiting N48 (noord-

zuid).

Lokale omleidingsroute voor afsluiting N48 (noord-

Ontsluiting Ommen via Varsenerdijk richting 
westen en noorden

Lokale omleidingsroute via Ommerweg

Lokale omleidingsroute via Coevorderweg 
(alleen autoverkeer)
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21 september 2020 zijn de werkzaamheden aan de zuidelijke parallelweg klaar. Vanaf dan 

sluiten we de noordelijke parallelweg. Fietsers worden vanaf 21 september 2020 omgeleid 

via de zuidelijke parallelweg en steken over ter hoogte van de Danteweg.

In week 49 van 2020 willen we de nieuwe bypass N340-N48 samen 

met de aansluiting van de rotonde op de Varsenerdijk openen. De 

omzetting van het verkeer naar de nieuwe verkeerssituatie doen we 

in week 49 

’s nachts. Dit verandert er:

• Verkeer vanaf de N340 richting N48 Hoogeveen rijdt via 

de nieuwe aansluiting en rotonde. De huidige toerit wordt 

afgesloten. 

• Verkeer vanaf de Varsenerdijk richting de N340 of de N48 rijdt 

via de nieuwe rotonde. 

• Verkeer vanaf de N48 Hoogeveen richting de N340 rijdt via 

de nieuwe aansluiting en rotonde. De huidige afrit wordt 

afgesloten.

• Verkeer vanaf de N340 of de N48 richting de Varsenerdijk rijdt 

via de nieuwe rotonde. 

Nieuwe aansluiting N340 – N48 open

Er zijn ook werkzaamheden aan de N48 tussen de nieuwe fi etstunnel 

ter hoogte van de Kievitstraat en het bestaande viaduct over de 

Varsenerdijk. Tijdens deze werkzaamheden gelden de volgende 

routes:

• Verkeer vanaf de N348 richting de N48 Hoogeveen gaat 

tijdelijk via de nieuwe rotonde en aansluiting rijden. 

• Verkeer vanaf de N48 Hoogeveen richting de N348 gaat 

tijdelijk via de nieuwe rotonde en aansluiting rijden. 

Deze verkeerssituatie duurt tot en met februari 2021. Daarna wordt het viaduct en de nieuwe verbinding N340 – N48 Hoogeveen opengesteld. 

Vanwege de werkzaamheden aan de N340 – N48 is de zuidelijke 

parallelweg van de N340 afgesloten tussen 24 augustus en 

18 september 2020. Daarom gelden er de volgende regels/ 

aandachtspunten: 

• Fietsers leiden we om tussen de Stouweweg en de Danteweg 

via de noordelijke parallelweg van de N340.

• Percelen aan de zuidelijke parallelweg N340 tussen de 

Stouweweg en de Varsenerweg (west) blijven bereikbaar via 

de zuidelijke parallelweg en de aansluiting op de N340 bij de 

Stouweweg. 

• De overige percelen die grenzen aan het werkvak blijven door 

het werkvak bereikbaar.

• Varsen (en omliggende percelen) zijn alleen via de oostelijke 

ontsluiting van de Varsenerweg bereikbaar tijdens deze 

werkzaamheden. 

Afsluiting zuidelijke parallelweg N340

Ommen

Doorgaande fi etsomleiding via noordelijke 

parallelweg. Oversteken t.h.v. Danteweg.

Richting Ommen

Doorgaande fi etsomleiding via noordelijke 
parallelweg. Oversteken t.h.v. Danteweg.

Fietsomleiding via noordelijke parallelweg. 
Oversteken t.h.v. Stouweweg. 

Lokaal verkeer van en naar Varsen omleiden 
via Varsenerweg  (oostelijke route).

afgesloten. 



Als eerste op de hoogte?

Download dan de BouwApp voor alle informatie over de werkzaamheden, 

planningen, 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

1 Verbinding N48 – N348 via 
bypass en turbo-rotonde1

2

2 Realisatie N48 tussen 
bestaand viaduct 
Varsenerdijk en KW6

3

3 Verwijderen oude toe- en 
afrit en realiseren nieuwe 
carpoolplaats

4

4 Reconstructie noordelijke 
parallelweg Varsenerdijk. 
Fietsers via zuidelijke 
parallelweg omleiden

5

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

6

6 Verbinding N348 – N48 via 
bypass en turbo-rotonde

7 Verwijderen oude 
N340 en aansluiting 
zuidelijke parallelweg 
maken. Zuidelijke 
parallelweg bereikbaar via 
Varsenerweg

7

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

8


