
 
 
Het doorgaand verkeer tussen de Achterhoek, de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn) en het 
zuidelijke deel van Twente veroorzaken problemen die in Lochem samenkomen. De gemeente Lochem en de 
provincie hebben als oplossing van de problemen ervoor gekozen een rondweg aan te gaan leggen met een 
nieuwe brug over het Twentekanaal.  
 
Inpassingsplan 
Het is even stil geweest rondom de rondweg Lochem. Dit betekent natuurlijk niet dat het werk stilligt. De 
provincie werkt hard aan het maken van een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) voor de rondweg. 
Dit doen we in nauw overleg met diverse partijen zoals de gemeente Lochem, Rijkswaterstaat, ProRail en het 
waterschap. Het maken van een inpassingsplan is een enorme puzzel. Er zijn veel partijen en hun belangen bij 
betrokken. Er is grond nodig van diverse eigenaren en daarnaast moeten we natuurlijk rekening houden met 
de wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld geluid en natuur.  Deze puzzel zijn we stukje voor stukje in elkaar aan 
het passen tot een inpassingsplan. Dit inpassingsplan willen we begin 2018 in ontwerp klaar hebben en wordt 
dan ter inzage gelegd. Medio 2018 kan het inpassingsplan vervolgens door Provinciale Staten worden 
vastgesteld. De openstelling van de weg is voorzien tussen 2022 en 2024, afhankelijk van de juridische 
procedures. 
 
Eerste deel rondweg klaar 
Het afgelopen half jaar is op het kruispunt Rondweg West -
Larenseweg gewerkt aan extra rijstroken en verkeerslichten. Vanuit de 
richting Zutphen is een rechtsafstrook aangelegd. Vanaf de brug over 
het Twentekanaal gaan nu twee rijstroken linksaf richting Lochem. 
Ook op de Larenseweg zelf zijn extra rijstroken aangelegd. Dit eerste 
deel van de nieuwe rondweg kon eerder worden aangelegd omdat 
hiervoor geen nieuw bestemmingsplan nodig was. 
 
Sloop terrein Streek Beton 
Na het faillissement van Streek Beton heeft de provincie het terrein 
van Streek Beton gekocht. Deze ruimte is nodig om straks de rondweg 
met de nieuwe brug aan te kunnen leggen. Deze winter beginnen we 
alvast met het slopen van de gebouwen op dit terrein. 
 
 
Inloopbijeenkomst 
Eind dit jaar organiseren we een inloopbijeenkomst voor bedrijven en een inloopbijeenkomst voor bewoners. 
In een volgende nieuwsbrief ontvangt u hierover meer informatie. 
 
Meer informatie 
Esther Beugelink, T 026 359 8207 
e.beugelink@gelderland.nl 
www.gelderland.nl/n346-lochem 
 
U ontvangt deze e-mail omdat u eerder contact heeft gehad met de provincie Gelderland over het project N346 
Lochem. Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Beantwoord deze mail dan met ‘afmelden mailing’. 
 

http://www.gelderland.nl/n346-lochem

