
Hinder en maatregelen
voor weggebruikers 
Wegwerkzaamheden 
uitbreiding A1 
aansluiting Lochem en 
reconstructie N332 
vanaf 31 augustus 2020

 

Vanwege de uitbreiding van de A1 Apeldoorn - Azelo past 
Rijkswaterstaat ook de op- en afritten Lochem (26) aan. 
Bouw  bedrijf Heijmans voert tegelijkertijd in opdracht van de 
provincie Overijssel groot onderhoud uit aan de N332 tussen de 
aan sluiting met de A1 en Holten. Door de werkzaamheden te 
combineren, is er maar één keer hinder voor het verkeer.  
De werkzaamheden duren van 31 augustus tot en met 11 oktober 
2020. Verkeer wordt omgeleid. Houd rekening met extra reistijd 
door omleidingsroutes van en naar Lochem, Holten en de A1 in 
beide richtingen. Ook geldt op de A1 ter hoogte van de 
werkzaam heden een maximumsnelheid van 90 kilometer per 
uur en een inhaalverbod voor vrachtwagens. 

A1 aansluiting Lochem (26) en reconstructie N332
Bouwbedrijf Heijmans combineert de werkzaamheden voor de  
op- en afritten Lochem van de A1 en de verbetering van de huidige 
T-aansluitingen met de N332 (in opdracht van Rijkswaterstaat)  
met de reconstructie van de N332 (in opdracht van de provincie 
Overijssel). Zo veroorzaken we maar één keer hinder voor het verkeer. 
 
• Vanaf maandag 31 augustus tot en met woensdag 23 september 

2020 zijn de op- en afritten Lochem (26) afgesloten voor al het 
verkeer. Na deze 3,5 week stellen we de op- en afritten en het 
grootste deel van de N322 weer open. 

• De oversteek van de N322 over de A1 is zes weken afgesloten voor  
al het verkeer: vanaf maandag 31 augustus tot en met zondag  
11 oktober. Verkeer kan omrijden via de A1 en de op- en afritten 
Markelo of Bathmen.

Tijdens de werkzaamheden blijven op de A1 steeds twee rijstroken 
beschikbaar. De maximumsnelheid is 90 kilo meter per uur. 

De reconstructie van de N322 bestaat uit de aanleg van twee 
zogeheten turborotondes met een bypass over de rotonde voor 
doorgaand verkeer (zie illustratie op de achterzijde).

Houd rekening met ernstige hinder
Tijdens de werkzaamheden zijn de op- en afritten van en naar de A1 
ter hoogte van Lochem gedurende 3,5 week afgesloten. Ook is er zes 
weken lang geen verkeer mogelijk over de oversteek van de N332 
over de A1 bij ter hoogte van Lochem (zie illustratie op de achter-
zijde). De op- en afritten van de A1 zijn vanaf 24 september weer 
open. De oversteek van de N332 over de A1 blijft dicht tot en met 
zondag 11 oktober.

Houd rekening met:
• minder snelle doorstroming op de A1 als gevolg van de verlaging 

van de maximumsnelheid;
• meer oponthoud in de spits. De extra reistijd kan oplopen tot 

ruim dertig minuten;
• een inhaalverbod voor vrachtverkeer;
• afsluiting van de op- en afritten Lochem (26), gedurende  

3,5 week. Het verkeer wordt omgeleid. 
• Afsluiting van de noord-zuid-verbinding van de N332 over  

de A1 tussen Lochem en Holten. Het verkeer wordt omgeleid. 
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Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg
Weggebruikers worden geïnformeerd over de hinder en maatregelen 
via aankondigingsborden en informatieborden langs de weg.

Planning 2020-2025
Rijkswaterstaat breidt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo 
uit tussen 2019 en 2025 door de aanleg van extra rijstroken. In juli 
en augustus 2020 verbreden we de A1 tussen Twello en Deventer-
Oost naar 2x4 rijstroken. Bovendien werken we in 2020 en 2021 aan 
het gedeelte tussen Rijssen en knooppunt Azelo. Tussen 2022 en 
2025 werken we aan de weg tussen Apeldoorn en Twello.

Advies aan weggebruikers
• Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk  

de spits.
• Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg.
• Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat 

Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo.

Wegwerkzaamheden aansluiting Lochem (26) en  
reconstructie N332 in twee delen 
De wegwerkzaamheden worden in twee delen uitgevoerd: 

Deel 1: reconstructie op- en afritten A1 Lochem (26) en aansluitingen 
op N332 (afsluiting van alle op- en afritten Lochem (26)) en groot 
onderhoud aan de N322 tussen de A1 en de aansluiting met de 
Larenseweg in Holten (31 augustus tot en met 23 september). 

Deel 2: aanleggen van 2 turborotondes in de N332 tussen de op- en 
afritten van de A1 inclusief de verbinding hiertussen bovenop het 
viaduct. Dit betekent afsluiting van de oversteek van de N322 over  
de A1 (31 augustus tot en met 11 oktober).

Dit levert de volgende hinder op voor het verkeer vanaf de A1  
naar Lochem en Holten en voor het verkeer over de N332 tussen 
Lochem en Holten:
• Vanaf 31 augustus tot en met 23 september (3,5 week) sluiten we 

de opritten en afritten Lochem (26) van de A1 in beide richtingen 
af voor al het verkeer.

• Vanaf 31 augustus tot en met 23 september (3,5 week) is de N332 
tussen Holten (rotonde met Handelsweg / Keizersweg) en Lochem 
(rotonde met Markeloseweg in Laren) afgesloten voor al het 
verkeer. Hulpdiensten hebben vrije doorgang.

• Van 31 augustus tot en met 11 oktober is de doorgang over de A1 
voor al het verkeer afgesloten (hulpdiensten uitgezonderd).

Verkeer wordt ter plaatse via borden omgeleid.

Omleiding voor verkeer tussen A1 en Lochem
Verkeer van en naar Hengelo wordt omgeleid via aansluiting Rijssen 
(28), de N347 richting Rijssen en vervolgens via de N346 naar 
Lochem. Verkeer van en naar Amsterdam wordt omgeleid via 
aansluiting Deventer (23), de N348 richting Zutphen en vervolgens 
via de N346 richting Lochem.

Omleiding voor verkeer tussen A1 en Holten 
Verkeer wordt omgeleid via aansluiting Deventer-Oost (24), de  
N348 richting Raalte en de N344 richting Holten. Dit geldt zowel 
voor verkeer van en naar Amsterdam als voor verkeer van en naar 
Hengelo. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N350 en een 
omleidingsroute door de kom van Holten.

Meer informatie 
Zie voor verkeersinformatie:  
www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl 
Zie voor actuele projectinformatie: www.A1oost.nl

http://www.A1oost.nl

