
Werkzaamheden en hinder aan de N348 en de Deventerweg 

 
Met de uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo, wordt ook de aansluiting met de 
N348/Deventerweg aangepakt. Tijdens drie weekenden zal de N348 afgesloten worden voor verkeer. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat.  
 
Wat gaat Heijmans doen?  
In het weekend van vrijdag 11 september 21.00 uur t/m maandag 14 september 05.00 uur zal de N348 ten noorden 
van de A1 afgesloten worden, inclusief de op-en afrit vanuit Hengelo (c) en de toerit richting Apeldoorn (d). Heijmans 
werkt dan aan de noordzijde van de N348 aan de reconstructie van de kruising en voert asfalteringswerkzaamheden 
uit. Tankstation BP op de Zutphenseweg bij de kruising met de Noorwegenstraat / Teugseweg, zal niet bereikbaar zijn 
voor personen- en vrachtverkeer. Fietsers kunnen er wel door.  
 
In de weekenden van vrijdag 16 oktober 22.00 uur t/m maandag 19 oktober 05.00 uur en 23 oktober 22.00 uur t/m 
maandag 26 oktober 05.00 uur wordt de N348/ Deventerweg afgesloten ten zuiden van de A1. Heijmans is deze 
weken druk bezig ter hoogte van de aansluiting met de Braamweg met de aansluiting van de N348 / Deventerweg met 
de op- en afrit van de A1. Er zijn asfalteringswerkzaamheden, er wordt grondwerk verricht en er worden geleiderail, 
detectielussen en markeringen aangebracht. In het weekend van 16 oktober t/m 19 oktober is het ook afgesloten voor 
fietsverkeer. Fietsers van en naar de stad worden omgeleid via bedrijventerrein Kloosterlanden en de Molbergsteeg. 
Deze routes zijn aangegeven op de omleidingsborden.  
 
De werkzaamheden zijn in deze weekenden ook ’s nachts gepland, dit om de veiligheid voor het doorgaande verkeer 
en de wegwerkers te waarborgen en het werk op tijd af te krijgen.  
 
Hinder voor weggebruikers en omleidingsroutes  
Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder. De N348 is drie weekenden afgesloten voor doorgaand 
verkeer, de noord- zuid verbinding is gestremd en doorgaand verkeer wordt omgeleid. Maak gebruik van de 
adviesroutes voor doorgaand verkeer en raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.  
 
Samenvattend 
In het weekend van vrijdag 11 september 21.00 uur t/m maandag 14 september 05.00 uur zal de N348 ten noorden 
van de A1 afgesloten worden, inclusief de op- en afrit. Het verkeer wordt omgeleid via Deventer-Oost / Twello en is 
aangegeven op omleidingsborden. Hieronder is in blauw aangegeven wat er afgesloten is:  
 

 
 



 
 
 
 
 
In de weekenden van vrijdag 16 oktober 22.00 uur t/m maandag 19 oktober 05.00 uur en 23 oktober 22.00 uur t/m 
maandag 26 oktober 05.00 uur wordt de N348/ Deventerweg afgesloten ten zuiden van de A1. De omleidingsroutes 
worden ingesteld via provinciale wegen richting Gorssel en Zutphen en via de N339 richting Lochem. Hieronder is in 
het blauw aangegeven wat er afgesloten is tijdens deze weekenden: 
 

 
 
Meer informatie  
Bent u benieuwd naar de voortgang van de werkzaamheden op de A1 of wilt u meer informatie? Op www.a1oost.nl 
vindt u meer informatie. 
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