
 Oplossing voor verkeersproblemen Lochem, roeken 
 grotendeels omzeild 
LOCHEM - De provincie Gelderland en de gemeente Lochem denken een oplossing te hebben voor de verkeersproblemen 
in Lochem. Er komt een nieuwe brug over het Twentekanaal en er wordt een rondweg aangelegd. 
Het was eerst de bedoeling dat de rondweg op een andere plek zou komen, maar daar bleek de grootste kolonie roeken 
van Nederland te zitten. Roeken zijn beschermd; de nesten kunnen niet zomaar worden weggehaald. Er wordt nu gekozen 
voor een nieuwe weg vanaf de Goorseweg over het Streekterrein. De nieuwe brug sluit aan op bedrijventerrein 
Kwinkweerd.  

 
Veel duurder dan verwacht 
Als de plannen worden uitgevoerd, valt het allemaal veel duurder uit dan gepland. De oorspronkelijke kosten werden 
geschat op 35 miljoen euro, maar in de nieuwe plannen komt daar nog eens 17 miljoen euro bij. 
Daardoor moeten ook zeker 4 huizen gesloopt worden. De bewoners van die huizen zijn afgelopen donderdag 
geïnformeerd. Ook het voormalige pand van Streek Beton gaat voor een deel tegen de grond. 

 
Roekenkolonie voor belangrijk deel omzeild 
De roekenkolonie wordt bij deze variant voor een belangrijk deel omzeild. Een klein deel van het tracé komt volgens 
gedeputeerde Conny Bieze door een gebied waar roeken zitten. Bieze verwacht dat er een ontheffing wordt afgegeven om 
nesten weg te halen.   

 
Lochemsebrug is te zwak 
Nu is er veel oponthoud in Lochem. De Lochemsebrug is te zwak om al het vrachtverkeer te dragen. Auto's moeten op 
tegemoetkomend verkeer wachten. 'Het verkeer staat straks niet meer vast en hoeft niet meer om te rijden', aldus Bieze. 
De brug die er nu ligt zal worden gebruikt als voetgangersbrug. 
De komende maanden wordt nader onderzoek gedaan. Voor de zomer hopen Gedeputeerde Staten het voorstel aan 
Provinciale Staten te kunnen presenteren. Daarna begint de ruimtelijke procedure en medio dit jaar komt er een 
informatiebijeenkomst. 

 
De aanpassingen in hoofdlijnen. 
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