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                                  Hardenberg, juli 2022 

 
Beste bewoner en/of ondernemer, 
 
 
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met alle voorbereidingen voor de uitvoering van de 1e fase 
voor de herinrichting van de Haardijk: Haardijk Noord. We gaan aan de slag met het onderhoud aan het asfalt, 
het opwaarderen van de verkeerslichten en ook met andere maatregelen om de verkeersveiligheid op deze 
veelgebruikte weg te verbeteren. Eind augustus gaan we met de uitvoering beginnen, dus de start komt nu 
ècht in zicht! Daarom informeren wij u graag alvast over de planning en de bereikbaarheid. 
 
 
De planning 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Roelofs uit Den Ham. Zij starten  
op maandag 22 augustus 2022 met de werkzaamheden aan de Haardijk en de Koningsspil. 
Verkeersmaatregelen zoals  omleidingsborden, wegafzettingen en tijdelijke wegmarkeringen worden in 
het weekend van 20 en 21 augustus geplaatst. We verwachten dat de aannemer op vrijdag 11 november 
2022 klaar is met de werkzaamheden. Als deze datum door bijvoorbeeld het weer of een andere tegenslag 
verschuift, dan laten wij dit zo vroeg mogelijk weten. Roelofs werkt aan Haardijk Noord van maandag  
tot en met vrijdag, tussen 07:00 en 18:00 uur.  
 
  
De bereikbaarheid  

De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende fasen. Zo zorgen we er samen voor dat de 
Haardijk zo veel en zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Om deze werkzaamheden goed en veilig uit te 
kunnen voeren is het noodzakelijk om de oprit van de N34 (vanaf de Haardijk richting Coevorden) en afrit 
(vanaf de Witte Paal/Ommen) ter hoogte van de Haardijk tijdelijk af te sluiten. Het verkeer wordt in deze 
periode omgeleid via de J.C. Kellerlaan en de Twenteweg (N343). Doorgaand verkeer op de Haardijk  
blijft wél mogelijk!  
 
 
■ Marslanden 

De ontsluiting van de Marslanden via de Blanckvoortallee (bij het Boomstammenrestaurant), wordt tijdens 
de werkzaamheden 7 weken afgesloten. Tijdens deze periode worden er in de wijk doorsteken aangelegd, 
zodat de Marslanden goed bereikbaar blijft via de Van Uterwyckallee (rotonde Collendoornerdijk). Vanaf  
week 38 kan het verkeer op de Haardijk (vanaf het centrum) weer via de Blanckvoortallee de wijk in. Wilt u 
nu al weten waar u straks langs kan? Op onze website staat een overzichtskaart met de tijdelijke 
doorsteken. De directe link staat onderaan deze brief, onder het kopje: Meer informatie.. 
 
 
 
 



 
 

■ Bedrijventerrein Haardijk 

Het bedrijventerrein Haardijk zal tijdens de werkzaamheden minder goed bereikbaar zijn. Het verkeer zal 
worden omgeleid via de rotonde bij de Collendoornerdijk/Koningsspil. De oprit van de N34 blijft ook via 
deze route bereikbaar. Behalve in week 41, 42 en 43. In deze weken zal het verkeer omgeleid worden via 
de Twenteweg (N343) en de J.C. Kellerlaan. Voor het gemak hebben we overzichtskaarten gemaakt en op 
onze website geplaatst. Zo valt in één oogopslag te zien hoe o.a. dit bedrijventerrein het beste bereikbaar 
is in deze periode. Ook handig ter informatie richting collega’s, klanten en leveranciers! 
 

■ Bedrijventerrein omgeving J.C. Kellerlaan  
Doordat veel verkeer in deze periode wordt omgeleid, zal er tijdelijk extra verkeersdrukte ontstaan op de 
gehele Twenteweg (N343), de Kellerlaan en de daarbij horende oversteeklocaties.  
 
 
Vragen? Stel ze gerust. 

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden van aannemer Roelofs? Neem dan contact op 
met Henri Lamberink, uitvoerder bij Roelofs. Henri is bereikbaar op telefoonnummer: 06 53 76 79 90. 
Overige vragen en/of opmerkingen mogen gemaild worden aan collega’s Onno en Christian,  
via het e-mailadres: haardijk@hardenberg.nl. 
 
 
Twee inloopmomenten 
Wilt u liever iemand uit het projectteam zien en spreken? Dat kan op: 
■ Woensdag 27 juli, van 17:00 tot 20:00 uur 
■ Donderdag 8 september, van 17:00 tot 20:00 uur 
Aanmelden is niet nodig. Onze collega’s zijn er speciaal op deze twee momenten om uw vragen over de 
werkzaamheden bij Haardijk Noord te beantwoorden. U bent van harte welkom in de units van Roelofs, 
achter op het terrein van Mastebroek Autoservice aan de Haardijk in Hardenberg.   
 
 
Meer informatie over de bereikbaarheid? Bekijk onze website! 

Alle overzichtskaarten, voor bewoners én ondernemers, zijn te vinden op de informatiepagina over  
de Haardijk op onze website. Ga naar: www.hardenberg.nl/haardijk. 
 
 
Wij hopen u met deze brief extra goed op de hoogte te hebben gebracht van de planning en de 
bereikbaarheid rondom de werkzaamheden op de Haardijk. En we wensen u een fijne dag toe!  
 
 
Hartelijke groet,  
namens Projectgroep Haardijk & Fietsroute Heemse, 
 
 
 
Rob Olde Kalter 
Teamleider OG - Infrastructuur, gebouwen en gronden 
Openbaar Gebied, gemeente Hardenberg 
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