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Onderwerp: werkzaamheden Balkbrug. P07003

Geachte lezer,

U ontvangt deze brief omdat u woont of werkt in de buurt van de werkzaamheden die wij uitvoeren in
Balkbrug. We begrijpen heel goed hoe vervelend onze werkzaamheden voor u kunnen zijn. In deze brief
informeren we u daarom graag over onze plannen.
We zijn bezig met de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de parallelwegen langs de nieuwe
onderdoorgang. In verband met het weer is de planning twee weken verschoven. De onderdoorgang in
Balkbrug wordt 14 maart 2021 opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Daarna starten we met de
werkzaamheden boven op de onderdoorgang, inclusief het icoon op de brug en de werkzaamheden aan
de Meppelerweg en de Ommerweg. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden.

Eindsituatie Balkbrug
Op de kruising van de N377 – Ommerweg – Meppelerweg hebben we een onderdoorgang gebouwd.
Hierdoor kan het doorgaande verkeer in de eindsituatie op de N377 onderlangs rijden. De ruimte die
bovenop de onderdoorgang ontstaat richten we met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit in, wat het
dorpsgevoel kan vergroten.
Nachtelijke werkzaamheden
Van maandag 1 maart tot en met vrijdag 5 maart en van maandag 8 maart tot en met donderdag 11
maart werken we in de nachten op de bestaande N377. We werken tussen 19:00 en 06:00 uur. We
verbreden de weg, werken aan het riool en voeren asfaltwerkzaamheden uit. Dat is nodig om de nieuwe
onderdoorgang aan te sluiten op de N377. We werken ’s nachts een week langer dan eerder
gecommuniceerd, omdat we extra werkzaamheden zoals rioolwerkzaamheden, uitvoeren voor de
gemeente Hardenberg. En extra asfaltwerkzaamheden voor verbreding van de rijstroken van de N377
voor provincie Overijssel.
In de nachten voeren we op diverse locaties ook asfaltwerkzaamheden uit, zodat de bereikbaarheid van
de omliggende percelen tijdens de verdere werkzaamheden beter geborgd blijft. Tijdens de
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werkzaamheden geldt er een om en om verkeersregeling tussen de doorsteek bij Zwolseweg 64 en de
doorsteek bij de ingang van FrieslandCampina. Afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden kan het
verkeer dan via de noordelijke of de zuidelijke zijde van het verkeersplein langs het werk rijden. Tijdens
de nachtelijke werkzaamheden zijn de aansluitingen Meppelerweg en Ommerweg afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Hiervoor zijn omleidingen ingesteld, zie afbeeldingen in de bijlage.
Afsluiting N377 Balkbrug
Van donderdagavond 11 maart 20:00 uur tot en met zondagochtend 14 maart is er een afsluiting op de
N377 in Balkbrug. Na de afsluiting wordt de onderdoorgang opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. De
lokale en grootschalige omleidingsroutes zijn te vinden in de bijlage en op vechtdalverbinding.nl,
Facebook en in de BouwApp.
Tijdens de afsluiting van de N377 in Balkbrug gelden de volgende omleidingsroutes:
•

•

•

•
•
•

Het verkeer wordt vanaf aansluiting 22 Nieuwleusen A28 en aansluiting N377-N48 omgeleid via
de route A28-N48 en via de route N48-N340. Overig verkeer op de N377 ten westen van
Balkbrug wordt bij Nieuwleusen geïnformeerd over de afsluiting en via de grootschalige
omleidingsroute omgeleid.
Verkeer dat vanaf het westen komt, met bestemming Balkbrug, wordt omgeleid via de
Zelhorsterweg - Koloniedijk. Verkeer dat toch uitkomt bij de kom Balkbrug, wordt daar
teruggestuurd of, indien men in Balkbrug moet zijn, lokaal omgeleid via de 3e Schansweg Koloniedijk - Balkerweg (Balkbrug-Zuid) of via Hoofdweg - Nieuwe Dijk - Oud Avereest
(Balkbrug-Noord).
Overig verkeer met bestemming Balkbrug wordt bij Katingerveld opgevangen. Verkeer richting
Balkbrug-Noord en Balkbrug-West wordt omgeleid via Katingerveld - Hoogveenseweg. Verkeer
richting Balkbrug-Zuid wordt verzocht te keren en via de N48 en Balkerweg (Ommen) BalkbrugZuid te benaderen.
Aanwonenden langs de Coevorderweg - Zwolseweg kunnen hun percelen blijven bereiken vanaf
de westzijde of de oostzijde.
Nood- en hulpdiensten met PRIO-1 melding kunnen door het werkvak passeren.
Fietsers en voetgangers kunnen via de huidige tijdelijke fiets- en voetpaden langs de
werkzaamheden fietsen of wandelen. De bestaande twee tijdelijke oversteken over de N377
verwijderen we tijdens de werkzaamheden. Er is altijd een tijdelijke oversteekvoorziening
beschikbaar.

Een overzicht van deze omleidingsroutes is te vinden in de bijlage en op vechtdalverbinding.nl, Facebook
en in de BouwApp.

Werkzaamheden Meppelerweg en noordelijke parallelweg
Na de afsluiting van de N377 is de onderdoorgang Balkbrug vanaf 14 maart open voor het
gemotoriseerde verkeer. Hierna werken we verder aan de Meppelerweg en de noordelijke parallelweg van
de N377. Deze werkzaamheden en de afsluiting van de Meppelerweg duren tot en met april 2021. In de
Meppelerweg verleggen de nutsbedrijven kabels en leidingen. Ook werken we aan het riool en richten we
het straatwerk opnieuw in. Daarnaast leggen we langs de noordelijke parallelweg de parkeervakken en
bushalte aan en op het kruisingsvlak, het centraal gelegen vlak op een kruispunt, en op het brugdek van
de onderdoorgang gaan we de definitieve bestrating aanbrengen. Tot slot worden de fietspaden en
trottoirs langs de noordelijke parallelweg opnieuw ingericht.
Voor het gemotoriseerde verkeer blijft, ook na de afsluiting van de N377, de Meppelerweg afgesloten tot
en met april 2021 en blijven bovenstaande lokale omleidingsroutes gelden. Een overzicht van deze
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omleidingsroutes is te vinden in de bijlage en op vechtdalverbinding.nl, Facebook en in de BouwApp.
Hieronder vindt u een afbeelding met een overzicht van de werkzaamheden.
De volgende omleidingsroutes gaan gelden:
•
Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Katingerveld – Hoogveenseweg.
•
Fietsers en voetgangers kunnen langs één zijde van het werk fietsen of wandelen. Fietsers en
voetgangers die van noord naar zuid (en vice versa) willen kunnen per 14 maart via een tijdelijke
verbinding/route via het nieuwe brugdek.
•
De bereikbaarheid van de brandweerkazerne is via een tijdelijke route naar de Zwolseweg
geborgd.
•
Aanwonenden langs de Coevorderweg - Zwolseweg kunnen hun percelen blijven bereiken via de
parallelwegen (zie zwarte stippellijn in onderstaande afbeelding). Fietsers maken ter hoogte van
de parallelwegen tijdelijk gebruik van deze parallelwegen om langs het werk te fietsen.
•
Lokaal verkeer van de Ommerweg richting Nieuwleusen moet keren bij de doorsteek bij
FrieslandCampina. Lokaal verkeer vanaf Dedemsvaart richting Ommerweg moet keren bij de
doorsteek ter hoogte van Zwolseweg 64.

Afbeelding werkzaamheden Meppelerweg en noordelijke parallelweg
Werkzaamheden Ommerweg en zuidelijke parallelweg
Nadat de werkzaamheden aan de Meppelerweg zijn afgerond en de noordelijke parallelweg en het
brugdek volledig zijn opengesteld werken we aan de Ommerweg. We verwachten daar eind april mee te
beginnen en eind mei klaar te zijn. Ook in de Ommerweg werken we aan het riool en gaan we het
straatwerk opnieuw inrichten. Daarnaast gaan we de zuidelijke parallelweg van de N377 opnieuw
inrichten. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is de Ommerweg afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Een overzicht van deze omleidingsroutes is te vinden in de bijlage en op vechtdalverbinding.nl,
Facebook en in de BouwApp. Op de volgende pagina staat een afbeelding met een overzicht van de
werkzaamheden.
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De volgende omleidingsroutes gaan gelden:
•
Tijdens de afsluiting van de Ommerweg wordt het gemotoriseerde verkeer van en naar Balkbrug
Zuid omgeleid via de 1e/ 3e Schansweg - Koloniedijk – Balkerweg.
•
Fietsers en voetgangers die van noord naar zuid (en vice versa) willen kunnen via het nieuwe
brugdek ongelijkvloers de N377 oversteken. Langs de Ommerweg blijft er nog een strook
beschikbaar voor fietsers/ voetgangers om langs het werk te fietsen of wandelen.
•
Aanwonenden langs de Coevorderweg - Zwolseweg kunnen hun percelen blijven bereiken via de
parallelwegen die zo goed als geheel gereed zijn. De parkeervakken, inritten en het fietspad aan
de zuidzijde worden nog hersteld. De definitieve bushalte aan de noordzijde van de parallelweg
nemen we in deze fase in gebruik. In de volgende fase komt de definitieve bushalte aan de
zuidelijke parallelweg in gebruikt. Tot die tijd blijft de tijdelijke bushalte aan de Zwolseweg in
stand.

Afbeelding werkzaamheden Ommerweg en zuidelijke parallelweg

Afbouw werkzaamheden Balkbrug
Nadat de werkzaamheden aan de Meppelerweg, Ommerweg en de parallelwegen zijn afgerond, werken
we nog aan afbouwwerkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden plaatsen we onder andere het icoon op
het plein. Deze werkzaamheden veroorzaken nauwelijks overlast, maar wel bouwoverlast. Bijvoorbeeld
het aan- en afrijden van werkverkeer.
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Planning
De planning is onder voorbehoud: bijvoorbeeld het weer, hinder in de grond of maatregelen als gevolg
van het coronavirus kunnen gevolgen hebben voor de werkzaamheden en de genoemde data. Blijf op de
hoogte van de planning via de BouwApp en onze Facebookpagina.

Het project Vechtdal Verbinding
De werkzaamheden in Balkbrug zijn onderdeel van het project Vechtdal Verbinding. Dagelijks rijden er
veel (vracht)auto’s vanuit het oosten van Overijssel via de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen,
Hardenberg en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk. Hierdoor vermindert de
doorstroming en loopt het verkeer vast. Ook zijn de wegen onvoldoende veilig ingericht. Om het verkeer
ook op de lange termijn veilig en vlotter te kunnen laten doorrijden, heeft provincie Overijssel besloten
deze wegen aan te passen. Dat doen we, samen met aannemer VDV, vanaf begin 2020 tot het einde van
2023.

Vechtdal Verbinding wil graag uw mening
Wij willen graag uw mening, als omwonende of belanghebbende, over de
uitvoering van onze werkzaamheden. Wilt u ons daarbij helpen? Meld u aan voor
het tevredenheidspanel! Een aantal keer per jaar krijgt u een mail met enkele
vragen. Wat vindt u van de communicatie, bereikbaarheid en uitvoering van
werkzaamheden? Wat kan er beter? Het invullen hiervan duurt steeds 1 minuut.
Op deze manier proberen we, met uw hulp, de hinder zoveel mogelijk te
beperken. Aanmelden kan via www.uwmeningtelt.nu/vechtdalverbinding of door
de QR-code hiernaast te scannen.

Informatie en vragen
Op onze website, via de nieuwsbrief en in de BouwApp vindt u meer informatie over de genoemde
werkzaamheden, de planning, de hinder en de omleidingsroutes. Ook zijn de werkzaamheden te volgen
op Facebook en Instagram. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar
vechtdalverbinding@overijssel.nl.
Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met aannemer VDV. Wij zijn
bereikbaar via de omgevingstelefoon op het nummer 06 – 345 906 11. U kunt ook mailen naar
vechtdalverbinding@bam.com. Meer informatie over het project vindt u op www.vechtdalverbinding.nl, in
de BouwApp onder ‘Vechtdal Verbinding’ en via Facebook en Instagram.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Age Frank Beuving,
projectmanager Vechtdal Verbinding.
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Bijlage werkzaamheden Balkbrug grootschalige- en lokale omleidingsroutes

Afbeelding: omleidingsroute afsluiting N377 Balkbrug
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Afbeelding: omleidingsroute afsluiting N377 Balkbrug en tijdens afsluiting Meppelerweg
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Afbeelding: omleidingsroute afsluiting N377 Balkbrug en tijdens afsluiting Ommerweg
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