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Nieuwe brug over het Twentekanaal

Om de N346 met 80km/uur over het Twentekanaal te leiden is 
een nieuwe brug nodig. De vorm van de brug staat nog niet vast.

Parallelweg zuidzijde

De percelen aan de zuidzijde van de N346 
worden (veilig) ontsloten via de parallelweg. 
Deze parallelweg is tevens onderdeel van de 
doorgaande fietsroute/fietsstructuur van en 
naar Lochem.

Goorseweg

De huidige Goorseweg wordt aan de 
noordkant van de N346 een parallelweg. 
De huidige bomenlaan willen we zo veel 
mogelijk behouden.

Kruising met 
Nettelhorsterweg

Om toekomstbestendig te zijn moet de 
Nettelhorsterweg worden aangepast. Dit 
heeft invloed op de vormgeving van het 
kruispunt. We onderzoeken de mogelijkheden.

Ontsluiting parallelweg 

Ter hoogte van ForFarmers is ruimte 
opgenomen voor een aansluiting van de 
parallelweg Kwinkweerd op de N346.
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We onderzoeken de verschillende 
mogelijkheden om de parallelweg 
Goorseweg goed aan te sluiten op 
de N346.

N346

De nieuwe N346 wordt ingericht als 
gebiedsonsluitingsweg met een snelheid 
van 80 km/uur. 
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Fietsstructuur

De huidige brug sluiten we aan op een nieuwe 
fietsstructuur. Vanuit het centrum van 
Lochem kunnen fietsers via deze verbinding 
direct richting het station fietsen.
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Kwinkweerd

De huidige Kwinkweerd wordt naar het 
zuiden geschoven om ruimte te maken 
voor het inpassen van de provinciale 
weg N346.

Profiel Kwinkweerd 

Ter hoogte van TKF is weinig ruimte om voetpad, 
fietspad, parallelweg en de provinciale weg 
gescheiden van elkaar in te passen. Wij zoeken nog 
naar een goede oplossing.
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Profiel Kwinkweerd 

Keus voor inpassing van fietsfunctie in 
profiel inrichting nog te maken.
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