
 

ZUIDWOLDE  
HERINRICHTING HOOFDSTRAAT 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels deze flyer willen wij u informeren over de werkzaamheden die de 

gemeente gaat laten uitvoeren door Buning Wegenbouw. Het hierboven 

weergegeven werkvak zal uiteindelijk binnen een 30 km/uur zone worden. Het 

kruispunt zal hierop worden ingericht. Tevens zal de gehele verharding worden 

vervangen door nieuwe gebakken straatbakstenen. 

Planning en verkeershinder: 

De werkzaamheden op het kruispunt worden gefaseerd uitgevoerd en zullen 

aanvangen in de herfstvakantie. De werkzaamheden zullen 5 weken in beslag 

nemen. Hierna zal het kruispunt opengesteld worden voor het doorgaand 

verkeer. Uitsluitend afrondende werkzaamheden naast de weg vinden hierna 

plaats. Het gehele werkvak binnen een fase is afgesloten voor het doorgaande 

verkeer. Het verkeer zal via een omleidingsroute worden geleid, welke door 

middel van aanwijsborden zal zijn aangegeven. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er toch behoefte 

is aan meer informatie over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen 

met de heer F. Bijker, telefoon 140528 projectleider, namens 

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, of met de aannemer. 

 

 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLopnemen met de heer L. Dijks (projectleider), telefoon 

06 – 11360545 van team Projecten Wegen en Vaarwegen van de provincie 

Drenthe of een mail met uw vraag sturen naar l.dijks@drenthe.nl 

 
Fase 1 

In deze fase zal het doorgaande verkeer 

van en naar Ruinen en Echten worden 

omgeleid via de Julianalaan. Om de  

hinder voor het busstation/snackbar te 

beperken zullen de werkzaamheden 

aanvangen in de herfstvakantie. 

 

          Fase 2 
In deze fase is het kruispunt aan de 

zijde van de Meppelerweg in uitvoering.  

Het doorgaand verkeer richting 

Ruinen/Echten worden omgeleid via de 

Julianalaan. Het doorgaande verkeer 

richting Meppel/De Wijk en 

Alteveer/Kerkenveld/N48 zal worden 

omgeleid via de gele aanwijsborden A 

en B. 

 

Fase 3 
In deze fase is het kruispunt aan de 

zijde van de Steenbergerweg in 

uitvoering. Het doorgaand verkeer 

richting Ruinen/Echten worden omgeleid 

via de Julianalaan. Het doorgaande 

verkeer richting Meppel/De Wijk en 

Alteveer/Kerkenveld/N48 zal worden 

omgeleid via de gele aanwijsborden A 

en B. 

 

Kaart met omleidingsroute is bijgevoegd 

aan deze flyer 

 

 

 

 

BUNING 

WEGENBOUW 

Nijverheidsweg 38 
7921 JJ Zuidwolde 

0528 373 164 
 
 

 

 

 
  

Fase 1 

Fase 2 Fase 3 



 

Kaart omleidingsroute 


