
Verwoldseweg
· toepassen geleiderail tpv tunnel

Brenschutte
· optimaliseren opstel ruimte

tussen rijbaan en parallelweg
· voorrangsregeling parallelweg

Ampenseweg/Rossweg
· verbeteren fietsoversteek

Molendijk
· afsluiten vanaf de hoofdrijbaan
· doortrekken geleiderail
· kruispunt parallelweg vergroten

Parallelweg N332 van Rengersweg tot Rossweg
· verbreden naar 5.50m

N332
· aanbrengen bermverharding
· nader onderzoek verkeersveiligheid

in relatie tot bomen en wegbreedte
(onderzoek nog uit te voeren)

N332
· aanbrengen bermverharding
· nader onderzoek verkeersveiligheid

in relatie tot bomen en wegbreedte
(onderzoek nog uit te voeren)

Legenda
asfalt onderhoud
(geluidsreducerend)

Trajectverkenning
N332 Holten - Lochem

toepassen
bermverharding

verminderen inritten
(nader overleg met eigenaren)

verbreden parallelweg
(5.50m)

bestaande bomen

Aanleiding en doel
· onderhoud op het traject 53 Holten - Lochem
· het verhogen van de zichtbaarheid/herkenbaarheid
· maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid

Maatregelen traject A1 - Markeloseweg
· asfalt onderhoud
· aanbrengen van ontbrekende geleiderail
· aanbrengen van ontbrekende leuningen
· vervangen huidige verkeersborden

Maatregelen traject Markeloseweg- Kwinkweerd
· asfalt onderhoud
· verbreden parallelweg waar deze te smal is
· verbeteren aansluiting Brenschutte
· verbeteren fietsoversteek Rossweg
· afsluiten van de aansluiting van de Molendijk op de N332
· bomen te dicht op de weg: aanbrengen van geleiderail of kappen waar geen

ruimte is om af te schermen
· vervangen huidige verkeersborden
· herkenbaarheid doorsteken en inritten

Planning en proces
· werkvoorbereiding, aanbesteding en gunning: 2022
· uitvoering en realisatie: 2023
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