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Ommen volledig opgeknapt. Een mooi stukje vakwerk van een team
wat hier hard heeft gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Als ik de
positieve reacties uit de omgeving hoor, kan ik niet anders dan
concluderen dat er al veel mensen profiteren van de snelle
verbinding.

•  Planning
In het nieuwe jaar wordt er volop gewerkt aan de laatste grote klus,
namelijk in Nieuwleusen. Daar komen nieuwe rotondes die de
doorstroming voor met name het lokale verkeer gaan verbeteren.
De veiligheid wordt er verbeterd door de aanleg van drie nieuwe
fietsoversteekplaatsen op de N377. Daarnaast wordt er bij de oude
Hessenweg door ProRail een fietstunnel onder het spoor
gerealiseerd. Samen met de andere nieuwe fietstunnels zorgt dit
voor een aantrekkelijke fietsverbinding in de regio.
Nog volop bedrijvigheid in 2022 op de Vechtdal Verbinding dus. Een
jaar eerder dan gepland is de aannemer VDV in 2022 klaar. Dat is
echt een unicum bij dit soort grote wegenprojecten. De provincie is
dan nog niet helemaal klaar. Zo wordt er gewerkt aan de aanleg en
compensatie van groen en komt er zelfs extra groenvoorziening
terug. Ik kijk uit naar een jaar waarbij de laatste belangrijke stappen
worden gezet en we allemaal kunnen ervaren hoe de veiligheid,
doorstroming en leefbaarheid verbeterd zijn.
Bert Boerman
Gedeputeerde Mobiliteit Provincie Overijssel

Werk aan N340, Hessenweg
én fietstunnels gereed
Zoals gedeputeerde Boerman op de voorpagina al schrijft is er veel
werk verzet het afgelopen jaar. De afgelopen maanden hebben we
onder andere gebruikt voor de afbouw van de fietstunnels en de
afwaardering van de Hessenweg.
Door openstelling van het nieuwe tracé wordt er minder gebruik
gemaakt van het eerste stuk van de oude N340 (het deel tussen
Hessenpoort en de Ankummerdijk), de Hessenweg. Daarom is dit
deel afgewaardeerd. De weg is omgebouwd van een 80 km/uur naar
een 60 km/uur weg. De noordelijke parallelweg is verwijderd en de
zuidelijke parallelweg is een fietspad geworden. Uitritten van
percelen zijn verlengd en rechtstreeks aangesloten op de oude
Hessenweg.
Ter hoogte van de Kranenburgweg en Ordelseweg vond een
reconstructie plaats. Het bestaande kruispunt met verkeerslichten
werd omgebouwd tot een rotonde.
De vier nieuwe fietstunnels onder de N340 ter hoogte van de
Welsummerweg, Oudleusen-Oost, de Wildbaan en Dennenkamp zijn
af en in gebruik. Dankzij alle namen die jullie ingediend hebben,
worden zij voor de zomer van een naam voorzien.

Locaties op de N377 waar deze maand gewerkt wordt
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Werkzaamheden N377
gestart

Planning werk aan N377

Voor verkeer in Nieuwleusen is het lastig om in de spits de N377 op

•  Medio januari 2022 starten we met werkzaamheden aan de

Voor wat betreft dit jaar ziet de concept planning er als volgt uit:

te rijden. Daarom past aannemer VDV de wegstructuur aan en

openbare verlichting, deze werkzaamheden duren tot medio

bouwen zij twee rotondes, zodat het voor langzaam én

februari 2022. (nummer 1 en 2 op afbeelding hiernaast)

gemotoriseerd verkeer veiliger wordt. De veiligheid in en de
bereikbaarheid van de dorpskern van Nieuwleusen worden beter.
Voor fietsers komen er tussen Nieuwleusen en Balkbrug drie
oversteken met middengeleider bij. Zo kan het oversteken in twee
keer en dus veiliger.

•  Medio februari starten we met de voorbereidende
werkzaamheden en de realisatie van de noordelijke
parallelweg langs de N377 in Nieuwleusen. (nummer 3)
•  Eind maart vindt de reconstructie van de N377 Nieuwleusen –
Balkbrug plaatst, dit betekent dat de N377, ook in
Nieuwleusen, voor een periode van drie weken afgesloten

Sinds 1 november 2021 zijn de nutsbedrijven met voorbereidende

is voor al het verkeer. Begin 2022 worden omwonenden en

werkzaamheden bij de N377 gestart. Deze werkzaamheden worden

aanliggende bedrijven hierover geïnformeerd door middel

uitgevoerd door BAM E&W en zijn voornamelijk werkzaamheden

van een informatiebijeenkomst. Precieze planning en

aan kabels en leidingen.

omleidingsroutes volgen nog.
•  Medio april gaan we van start met afbouwwerkzaamheden

Een week later is ook aannemer VDV gestart met voorbereidende

aan de parallelwegen en de fietspaden langs de N377 ter

werkzaamheden bij Sluis IV. De huidige aansluiting van de

hoogte van Nieuwleusen. Deze werkzaamheden hopen we

parallelwegen op de N377 wordt omgebouwd naar een rotonde.

medio mei af te ronden.

Door de beperkte ruimte krijgt de rotonde bij beide parallelwegen
twee aansluitingen, zodat het verkeer geen scherpe bochten hoeft

Deze planning is onder voorbehoud: bijvoorbeeld het weer of

te maken. Aan weerszijde van de rotonde komt een brede

hinder in de grond kunnen gevolgen hebben voor de

middengeleider, zodat fietsers in twee keer kunnen oversteken.

werkzaamheden en de genoemde data. Blijf op de hoogte van de
planning via de BouwApp, onze Facebookpagina en
vechtdalverbinding.nl.

Uitnodiging voor de 2e
informatiebijeenkomst
over Nieuwleusen
Op 1 november 2021 organiseerden we de eerste
informatiebijeenkomst bij de Spil in Nieuwleusen. Er kwamen veel
omwonenden en geïnteresseerden langs die we op hoofdlijnen
konden informeren over de plannen. Op woensdag 16 februari 2022
organiseren we opnieuw een informatiebijeenkomst. Tijdens deze
tweede informatiebijeenkomst kunnen we meer zeggen over de
planning, werkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroutes. Deze
bijeenkomst zal hoogstwaarschijnlijk digitaal plaatsvinden. De
precieze vorm is nog niet bekend. Heeft u interesse in de
informatie? Stuurt u dan een mailtje naar
vechtdalverbinding@bam.com, dan sturen wij tegen die tijd digitaal
een uitnodiging toe.
Begin januari ontvingen omwonenden en aanliggende bedrijven een
brief met meer informatie over deze bijeenkomst. Deze informatie
verschijnt vervolgens ook op onze social media, in de BouwApp en
op www.vechtdalverbinding.nl. De precieze invulling van deze
informatiebijeenkomst is namelijk afhankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen.
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'De Tippe' bijt spits af in
reeks nieuwe namen
Op een grijze maandag in december kwam een vrolijk gezelschap bij
elkaar in Drogteropslagen. Daar werd de naam voor het nieuwe
viaduct onthuld. Een naam aangedragen door de heer Kikkert en
met de meeste stemmen gekozen door Overijssel publiek. Het werd
'De Tippe'. De Tippe is een buurtschap in de gemeente De Wolden,
ten zuiden van Drogteropslagen en aan de noordkant van de N377.
Feitelijk betekent ‘De Tippe’ in spreektaal 'de punt'. Voor de heer
Kikkert was dit dan ook een logische naam voor het viaduct. Tijdens
een publieksactie werd enthousiast gestemd op de zes opties. ‘De
Tippe’ kreeg veruit de meeste stemmen.
De naam werd onthuld door wethouder Mulder van gemeente De
Wolden, de heer Kikkert zelf en projectmanager Age Frank
Beuving. Wethouder Mulder is blij met de aanpassing van de weg.
"Je kunt het haast een godsgeschenk noemen. Vorig jaar stond ik
hier ook en verbaasde ik me over de hoeveelheid verkeer dat
gebruik maakte van het kruispunt. Ook veel kinderen die met de
fiets moesten oversteken, echt levensgevaarlijk. Het is mooi dat het
nu is opgelost."

V.l.n.r. wethouder Mulder, Age Frank Beuving en de heer Kikkert
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Laat ook uw stem gelden!

Laat u uw stem ook gelden?

In de vorige nieuwsbrief vroegen we u namen aan te leveren voor

en Instagram! U mag uw stem ook doorgeven via

een zestal kunstwerken. Daar heeft u massaal op gereageerd! De

vechtdalverbinding@overijssel.nl. Stemmen kan tot en met

betreffende gemeentes hebben zich gebogen over de namen en dat

maandag 31 januari. De gekozen namen maken we bekend in onze

heeft een mooie selectie opgeleverd:

volgende nieuwsbrief.

Houd onze socials in de gaten en stem op onze polls via Facebook

Het viaduct over de Nieuwleusenerdijk | gemeente Zwolle
•  De Hessen
•  Leusenerveld
De fly-over bij Varsen | gemeente Ommen
•  Varsenervlucht
•  De Schakel

ProRail gunt opdracht aan
Dura Vermeer

•  Van Eerde viaduct
•  De Ossenakker

ProRail heeft de opdracht gegeven aan Dura Vermeer om de

•  Varsen 2.0

fietstunnel onder het spoor aan te leggen. Zij zijn inmiddels, achter

•  Varsenerveld

hun bureaus, begonnen met de voorbereidingen. Naar verwachting
starten de werkzaamheden buiten, ter hoogte van de oude

Fietstunnel Welsummerweg | gemeente Dalfsen

Hessenweg, in maart en gaan door tot juli 2023.

•  Ottendieke
•  Welsummerslag

In het gebied liggen diverse kabels en leidingen en een deel daarvan

•  Welsum

zal verlegd moeten worden. Dat doet ProRail niet zelf, maar dat

•  Watertoren

doen de eigenaars van de kabels, de nutsbedrijven, zelf. Dura
Vermeer gaat zelf nog aan de slag met het uitwerken van het

Fietstunnel Oudleusen West / Dennenkamp | gemeente Dalfsen

ontwerp en er wordt gekeken hoe er aan de oostzijde van het spoor

•  Vechtverbinding

een ‘voorbouwlocatie’ kan worden gemaakt.

•  De Croene
•  Onder de Olde Skoele

Een voorbouwlocatie is de plek naast het spoor waar het tunneldeel

•  Dennenkamp

wordt gemaakt, waar later het spoor overheen gaat. Er wordt een

•  Schuttervaart

gat gemaakt waar dit tunneldeel in wordt gemaakt. Het bouwen van

•  De School

zo’n constructie kost tijd en kan dus niet direct in het spoor gedaan

•  Ommetje de Landskroon

worden. Dan zou er een lange periode geen treinverkeer mogelijk

•  De Landskroon

zijn.

•  't Kroontje
•  Wildkamp

In week 28 en week 35 zijn buitendienststellingen van het spoor.

•  Oudleusen

Dan rijden er geen treinen. In het laatste weekend kan dan de

•  Dennenkroon

fiettstunnel op z’n plek geschoven worden. Anders gezegd wordt er

•  Onder de Olde Meule

dan een groot gat in het spoor gegraven. Daar wordt de grote

•  De Denne

betonnen constructie in geschoven, waarna het gat weer dicht

•  De Olde Skoele

gemaakt wordt en de spoorstaven weer teruggelegd worden. Na 52

•  Het Onderdeurtje

uur ligt het eerste deel van de tunnel op z'n plek en rijden de treinen
er alweer overheen. Daarna wordt de fietstunnel aan beide zijden

Fietstunnel Oudleusen Oost | gemeente Dalfsen

afgemaakt.

•  Oudleusen - oost
•  De Mulderij
•  De Wolfkamp
•  Leusen
Fietstunnel Wildbaan | gemeente Dalfsen
•  Wildbaan
•  De Oversteek
•  't Holt
•  De Vechtstroom
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Even voorstellen | Leo
Lauw | contractmanager
Veel werkzaamheden zijn al klaar. Zoals de nieuwe aansluiting van
de N340 op de A28, het viaduct over het spoor, het nieuwe tracé van
De Bese, etc. Het schiet al aardig op! Als alles klaar is ‘leveren we het
op’ en ‘dragen we het over’ aan de verschillende wegbeheerders.
Maar wat houdt dit precies in? Wij vroegen het Leo Lauw, contractmanager bij de Vechtdal Verbinding.
Opleveren is overdragen
Zodra de opdrachtnemer, dat is aannemer VDV, het werk heeft
gerealiseerd, levert hij het op aan de provincie Overijssel. “Wij,
het provinciale projectteam, dragen het werk vervolgens over aan de
beherende organisaties. Dat zijn gemeenten, Rijkswaterstaat en het
waterschap”, vertel Leo. “Na de voorbereiding, aanbesteding en
uitvoering van het project, is het nu tijd om het gerealiseerde werk
weer terug te geven aan de (nieuwe) beheerders. Dit noemen we
overdragen”. Er blijven dan nog een paar contractuele
Leo Lauw

verplichtingen voor aannemer VDV en het projectteam over, maar
het beheer en eigendom van de verschillende wegen en
kunstwerken is dan afgehandeld. Om ervoor te zorgen dat deze
overdracht soepel verloopt is Leo, samen met het projectteam, jaren

Het overdrachtsdossier

geleden al begonnen met het voorbereiden van de beherende

“In het overdrachtsdossier staat beschreven hoe we gaan

organisaties.

overdragen en wat de beheerders gaan krijgen. Denk dan aan een
plan hoe de weg of viaduct onderhouden moet worden", vertelt Leo.

Samenwerken

"Elke beheersorganisatie krijgt z'n eigen overdrachtsdossier. Dit

Leo geeft aan dat bij het opstellen van het contract in 2017/2018 al

dossier bestaat uit de beheer- en onderhoudsovereenkomsten, het

rekening gehouden is met de overdracht. We maken namelijk een

opleverdossier en de verkeersregelinstallatie (VRI) overeenkomsten.

werk vóór de beheerders. “Dit ligt natuurlijk in de praktijk iets

Als de nieuwe eigendomsgrenzen zijn vastgesteld, wordt dit aan het

genuanceerder, maar in de basis krijgen de beheerders het

dossier toegevoegd. De formele overdracht is op 1 juli 2022”, stelt

gerealiseerde werk van de provincie Overijssel”, zegt hij. Leo vindt

Leo.

dat het traject in de basis goed is verlopen. “Alle weg- en waterbeheerders zijn betrokken geweest en hebben ook hun bijdrage

De restjes

geleverd”, geeft hij aan. De bijdrage zit voornamelijk in het vrijmaken

Er wordt vaak gesproken over restpunten. Die gaan niet mee in de

van tijd om met elkaar te praten over het werk dat gerealiseerd

overdracht en worden door de provincie of de aannemer zelf

moet worden en of dat voldoet aan de eisen die zijn gesteld en de

opgepakt. "Restpunten zijn punten die hersteld moeten worden,

verwachtingen over en weer.

maar geen invloed hebben op de uiteindelijke overdracht.
Bijvoorbeeld omdat het binnen een redelijke termijn te herstellen is

Warm contact

en het functioneren van het werk niet in de weg staat. Een restpunt

Door middel van presentaties en regelmatig contact worden de

is bijvoorbeeld het rechtzetten van een verkeersbord zijn of het puin

beheerders door de jaren heen blijvend betrokken en weet iedereen

uit de bermen weghalen."

nu precies wat er wel en niet gedaan wordt, wie wat krijgt en wat de
afspraken zijn. Hierbij wordt ook zorgvuldig gekeken naar de
opmerkingen en eventuele zorgen. De taak van het projectteam is

Leo is positief tevreden over het resultaat tot dusver. “Er ligt nog een

om duidelijk te communiceren over het hoe, waarom en wanneer.

opgave om alles voor 1 juli voor elkaar te krijgen, maar gezien de

Er moet voorkomen worden dat partijen een andere verwachting

samenwerking tussen alle partijen en de onderlinge openheid, zie ik

hebben over het werk dat overgedragen wordt. “Wat we eigenlijk

het positief in”, zegt hij. Daar hebben wij alle vertrouwen in!

doen is helder krijgen van wat we gaan maken. Doordat dat in een
vroeg stadium is afgestemd, zien we dat het nu, in de afronding van
de realisatiefase, soepel verloopt", legt Leo uit.
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Even voorstellen | Toon
van Beek | gem. Zwolle
Toon van Beek werkt als projectleider bij de gemeente Zwolle. Hij is
lid van de ambtelijke begeleidingsgroep en is daarmee
contactpersoon voor het project Vechtdal Verbinding vanuit de
gemeente Zwolle. De ambtelijke begeleidingsgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van gemeenten, waterschap, ProRail en
Rijkswaterstaat. Zij adviseren de bestuurders over de te nemen
besluiten. Toon denkt mee over uitvoeringszaken,
verkeersmaatregelen, de verkeersregelinstallaties en de
communicatie. Toon is het eerste aanspreekpunt voor de provincie,
ook als het gaat om contractuele afspraken tussen provincie en
gemeente.
Werk aan de winkel
Veel werkzaamheden zijn afgerond. Delen van het areaal, zoals
fietspaden en kunstwerken, komen in beheer van de gemeente
Zwolle. Dat betekent dat het eigendom en de verantwoordelijkheid
van het beheer van de overgedragen wegen, groenstroken, tunnels

Toon van Beek

of bijvoorbeeld openbare verlichting en verkeerslichten op het
bordje van de gemeente komt. Denk hierbij naast het normale
onderhoud ook aan reparaties door schade of aanpassingen als de
weg niet meer voldoet aan de eisen. In deze overdrachtsfase is Toon

Tevredenheid

het eerste aanspreekpunt. “Ik heb ervoor gezorgd dat er budget vrij

Toon is al jaren betrokken bij het project en is zelfs onderdeel

is gekomen binnen de gemeente en ik zorg ervoor dat de juiste

geweest van het ontwerpproces. Zelf vindt hij dat het in zijn

mensen binnen de gemeente Zwolle betrokken zijn bij de

algemeenheid goed is verlopen, maar met een paar kanttekeningen.

overdracht”, vertelt Toon. "Het areaal wordt ook binnen de

“Achteraf had ik graag een betere eis voor de ondergrond van de

gemeente weer overgedragen aan de verschillende

bermen aangeleverd willen hebben voor in het contract, zodat het

beheermanagers, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van

grondwerk meegenomen zou zijn in het hoofdcontract." In het

alle beheer- en onderhoudstaken".

hoofdcontract staan de belangrijkste afspraken, zoals wat er
gebouwd wordt, hoeveel dat een ieder kost, de omschrijving van de

Sleuteloverdracht

opdracht en deadlines. "Ook had de afstemming over de

Na de overdracht is de gemeente verantwoordelijk als er op langere

bewegwijzering tijdens de werkzaamheden beter gekund."

termijn problemen ontstaan. Toon ziet geen risico’s in de
overdracht. “Het zou ook niet goed zijn als er nu nog grote

Toon gaat binnenkort met pensioen. “Het einde van het project en

problemen ontstaan. Wij hebben samen met het projectteam de

het begin van mijn pensioen vallen mooi samen. De fase van

risico’s aan het begin en tijdens de uitvoering goed in de gaten

opleveren en overdragen aan de beheerorganisatie gemeente

gehouden, waardoor er voor de gemeente nu nauwelijks risico’s

Zwolle is een mooi moment om mijn rol in de ambtelijke

overblijven", geeft Toon aan. Het proces rondom opleveren en

begeleidingsgroep neer te leggen. Ik ben erg tevreden over wat er

overdragen is een sleutelproces voor samenwerking tussen

gerealiseerd is. Ik heb veel waardering voor aannemer VDV en de

beheerder, projectorganisatie en de opdrachtnemer. Vanaf de

provinciale projectorganisatie. Complimenten!”.

start is er bewust veel samengewerkt en is er goed naar elkaar
geluisterd. Daardoor konden heldere afspraken gemaakt worden.
Er is op tijd gekeken naar eventuele risico’s. "Natuurlijk zijn er altijd
risico’s die je niet kunt voorkomen, maar door de manier van
samenwerken, respect naar elkaar en openheid is de gemeente
Zwolle voorbereid op haar taak.", aldus Toon.
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1000 nieuwe bomen en 12
voetbalvelden aan groen!

Meer informatie

Nu aannemer VDV vergevorderd is met de realisatie van de

U kunt algemene vragen over het project

kunstwerken, wegaanleg en reconstructies, zijn er nog een aantal

telefonisch of via de mail stellen:

dingen die gedaan moeten worden voordat het project écht

vechtdalverbinding@overijssel.nl

helemaal klaar is. Één van die dingen is het aanplanten van bomen

tel: 038 - 499 70 06

en bos(plantsoenen). We doen dit omdat er voor het project veel
groen is gekapt en daar moet natuurlijk weer nieuw groen voor

Colofon

terugkomen. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld, waarin door

De nieuwsbrief Vechtdal Verbinding

groenexperts is aangegeven hoe de bomen en het bos het beste

houdt u op de hoogte van ontwikkelingen

teruggeplaatst kunnen worden.

rondom de verbetering van de N340/N48
en N377.

Uiteindelijk gaan we ongeveer 1000 bomen planten, een stuk meer
dan er zijn gekapt. Daarnaast planten we 8,5 hectare bos, dat zijn

Uitgave en druk

wel meer dan 12 voetbalvelden! De aanplant bevindt zich allemaal in

Provincie Overijssel

en rondom het projectgebied van de Vechtdalverbinding, dus aan de
N340, oude N48 en N377.

Opmaak
Provincie Overijssel

Het daadwerkelijke planten doen we tussen oktober 2022 en maart
2023. Op dit moment is het projectteam bezig met het samenstellen

Beeldmateriaal

van de opdracht voor de aanbesteding, zodat medio 2022 een

Provincie Overijssel

aannemer voor de aanplant geselecteerd kan worden.

Aannemer VDV

Planning

Ben Vulkers

Werkzaamheden:

Uitvoeringsperiode:

Aansluiting A28

gereed

Nieuwe tracé

in gebruik

Afwaarderen N340

gereed

N340 fietstunnels

gereed

Rotonde Kranenbrugweg/Ordelseweg

gereed

Knooppunt Varsen

gereed

N48 (nu N340)

gereed

Onderdoorgang Balkbrug

gereed

N377 De Pol

gereed

N377 Drogteropslagen

gereed

N377 Nieuwleusen	november 2021 t/m
medio 2022
Fietstunnel onder het spoor

medio 2022 t/m medio 2023

Aanplant bomen en bosschages

najaar 2022 en 2023

Project afgerond

eind 2023

De inhoud van deze nieuwsbrief is met
zorg samengesteld, maar slechts informatief bedoeld. Er kunnen aan de inhoud van
deze nieuwsbrief geen rechten worden
ontleend. Heeft u vragen of opmerkingen
naar aanleiding van deze nieuwsbrief,
neemt u dan contact op met de redactie.
Als u deze nieuwsbrief niet langer wilt

OVE-61664-nl--0122-1

ontvangen kunt u een email sturen naar:
vechtdalverbinding@overijssel.nl of telefonisch via 038 499 71 18.

