
 
 
De gemeente Lochem en de provincie hebben besloten een rondweg aan te gaan leggen met een nieuwe 
brug over het Twentekanaal. Deze rondweg is een belangrijke schakel tussen de Achterhoek en de A1 bij de 
Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn). Tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 21 februari 
a.s. laten we u zien hoe ver we zijn met het project. Wij bieden u de mogelijkheid vragen te stellen en met 
ons in gesprek te gaan over het ontwerp. 
 
Het maken van een wegontwerp en inpassingsplan voor de rondweg is een behoorlijke puzzel. Er zijn veel 
partijen en hun belangen bij betrokken. Er is grond nodig van diverse eigenaren en daarnaast moeten we 
rekening houden met de wet- en regelgeving. Deze puzzel zijn we stukje voor stukje in elkaar aan het passen 
tot een referentieontwerp voor de weg.  
 
Inpassingsplan 
Om de realisatie van de nieuwe rondweg mogelijk te maken stellen we een inpassingsplan op. Een 
inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. Dit inpassingsplan willen we in het voorjaar van 2018 in 
ontwerp klaar hebben en ter inzage leggen. Op dat moment kan iedereen formeel reageren op het plan door 
een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen verwerken wij vervolgens in het inpassingsplan. Provinciale 
Staten kunnen het inpassingsplan eind van het jaar vaststellen. 
 
Inloopbijeenkomst 

• Woensdag 21 februari 2018 

• 18.00 – 20.00 uur 

• Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 
Er is geen plenair programma. U kunt elk moment binnenlopen en met leden van het projectteam in gesprek.  
 
Planning 
In het voorjaar van 2018 leggen wij het ontwerp inpassingsplan ter inzage. In het najaar van 2018 kan het 
inpassingsplan vervolgens door Provinciale Staten worden vastgesteld. De openstelling van de weg is gepland 
tussen 2022 en 2024, afhankelijk van juridische procedures. 
 
N346 Schakel Achterhoek-A1 
Het doorgaand verkeer tussen de Achterhoek, de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn) en het 
zuidelijke deel van Twente ervaart problemen om vlot en veilig door Lochem te komen. De gemeente Lochem 
en de provincie Gelderland hebben als oplossing voor deze problemen besloten een rondweg aan te leggen 
met een nieuwe brug over het Twentekanaal.  
 
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

