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Onderwerp: Afsluiting N48 opnieuw uitgesteld

Geachte heer, mevrouw,

Met vriendelijke groet,

Ton Bruikman
projectman ager'realiseren vier (tandbouw)tunnets N48'

De werkzaamheden die van vrijdag 22 maafttot maandag 25 maart 20í3 aan de riiksweg N48
tussen Hoogeveen en Ommen zouden worden uitgevoerd, zijn uitgesteld naar het weekend van
5 aprit tot I april20Í3. De oorzaak hiervan zijn de te venrachten winterce weersiomstandig-
heden in dit weekend.

Van vrijdag 22 maart.19.00 uur tot maandag 25 maart 06.00 uur zouden de tunnelbakken Nolderweg
en Oosterveld worden geplaatst. ïijdens deze werkzaamheden zou de rijksweg N48 afgesloten zijn
voor alle verkeer. Nu in het komend weekend de temperaturen weer onder het vriespunt lijken te
dalen, is het risico te groot dat de rijksweg N48 langer moet worden afgesloten dan beoogd. De
provincie vindt dit niet verantwoord.

De herziene planning ziet er als volgt uit:
o vrijdag 5 april van 19.00 uur tot maandag I apríl 06.00 uur: Nolderweg en Oosterveld
. vrijdag 12aprilvan 19.00 uurtot maandàg 15 april2013: De Kolonie
. vrUdag 19 april van 19.00 uur tot maandag 22 april Den Kaat

De provincie Drenthe realiseert samen met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten

Hoogeveen, De Wolden, Ommen en Hardenberg vier (landbouw)tunnels onder de rijksweg N48
tussen Hoogeveen en Ommen. De vier tunnels maken een veilige doorgang voor
bestemmingsverkeer mogelijk onder de drukke rijksweg N48. Met de realisatie van deze tunnels
worden de huidige gelijkJoerse oversteken in doN48 àpgeneven.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u aanvullende vragen heeft, kunt u
deze mailen naar het e-mailadres tunnelsn4E drenthe.nl of contact opnemen met de projectleider,

Ton Bruikman via telefoonnummer 0592 - 36 52 55.

Met vriendelij ke groet,
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