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Samenvatting
Deze scriptie bevat het resultaat van een onderzoek naar een aansluiting op de N34 bij de plaatsen Odoorn en
Klijndijk. Uit vooronderzoek (variantenstudie) blijkt dat de huidige aansluitingen (op de N34) niet voldoen aan
het provinciaal beleid en de criteria van Duurzaam Veilig. Daarnaast komt uit de voorstudie naar voren dat
beide aansluitingen moeten worden vervangen door één nieuwe ongelijkvloerse aansluiting, die de
doorstroming op de N34 garandeert en de bereikbaarheid van het projectgebied waarborgt.
Uiteindelijk resulteert de voorstudie in twee mogelijke voorkeurslocaties. De provincie Drenthe wil echter dat
er één intern breed gedragen voorkeurslocatie over blijft, waarmee de provincie Drenthe de boer op kan gaan.
Deze verkeerskundige problematiek sluit aan op het competentiesysteem van de NHL Hogeschool, waarbij het
doel is de student van verkeerskundige kennis en vaardigheden te voorzien. Hierbij dient deze (eind)scriptie als
examenonderdeel voor het behalen van het diploma Mobiliteit (Verkeerskunde) met als specialisatie
infrastructuur aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.
Het hoofddoel van de scriptie is het ontwerpen van een intern breed gedragen voorkeursvariant, voor de
ontsluiting van de N34 voor Odoorn, Klijndijk en achterliggende gebied.
Om de hoofddoelstelling te behalen is een uitgebreide variantenstudie ontwikkeld, waaruit de
voorkeursvariant wordt herleid. De methodiek die daarvoor is toegepast bestaat uit vijf delen. Hierbij behoren
de eerste vier delen tot de definitiefase, waar verkeerskundige en omgevingsaspecten aan bod komen, en
behoort deel V tot de ontwerpfase, waar infrastructurele aspecten aan bod komen.
De informatie is voor het grootste gedeelte verkregen aan de hand van beleidsdocumenten en beleidskaarten
van de provincie Drenthe. Daarnaast is veel vakinhoudelijke expertise verkregen via deskundige ambtenaren
binnen de provincie Drenthe. Ook de voorstudie door de Grontmij is als belangrijk startdocument voor deze
vervolgstudie gebruikt.
Dit onderzoek start met de ontwikkeling van varianten, die aan de hand van drie verschillende
oplossingsrichtingen zijn vormgegeven. De varianten die positief zijn bevonden zijn middels een
haalbaarheidsstudie nader onderzocht. Hieruit blijkt, na een onderlinge beoordeling tussen de varianten, welke
variant het meest wenselijk is. Deze voorkeurslocatie is vervolgens in deel V uitgewerkt, waarbij de variant in
de omgeving is ingepast en is beoordeeld op kosten.
Concluderend komt uit de studie naar voren dat het gebruik van bestaande infrastructuur met een uitbreiding
van het kunstwerk het meest voordelig is. Daarnaast blijken de zuidelijke varianten ten op zichten van de
noordelijke varianten voordeliger. Dit komt er uiteindelijk op neer dat de variant op de Slenerweg het meest
wenselijk is. Het advies is daarom de ongelijkvloerse aansluiting op deze locatie te realiseren door middel van
een volledige haarlemmermeeroplossing.
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Woord vooraf
Voor u ligt het eindresultaat van een uitgebreid onderzoek naar een passende aansluiting op de N34 voor de
dorpen Odoorn en Klijndijk. Hierbij kijk ik terug op een enerverende periode waarin ik veel ervaringen heb
opgedaan op verkeerskundig en infrastructureel gebied.
Bij de Provincie Drenthe werd mij de kans geboden om een studie te verrichten op zowel verkeerskundig, als
civiel technisch niveau. Het onderzoek sprak mij direct aan en voldeed aan de afstudeercriteria. Ik heb deze
kans met beide handen aangegrepen.
In het bijzonder wil ik mijn afstudeerbegeleider Marinus Pasjes bedanken. Hij heeft mij de mogelijkheid
geboden om dit fantastische onderzoek te mogen verwezenlijken. Zijn kennis, deskundigheid en uitgesproken
mening kwamen mij tijdens de studie goed van pas.
Ook Rolf Meerbach verdient speciale dank, omdat hij mij veel praktische en inhoudelijke tips heeft gegeven.
Zijn onafhankelijke kijk, belangstelling en steun waren tijdens het onderzoek waardevol en hebben zeker
invloed gehad om tot dit eindresultaat te komen.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar alle collega’s van het team verkeer en vervoer, die mij tijdens de
afstudeerperiode hebben ondersteund. Hun inbreng van kennis was altijd zeer welkom. Daarnaast was de sfeer
en het niet aflatende enthousiasme van mijn collega’s overweldigend, hetgeen de motivatie bevorderde.
Verder wil ik de overige partijen (niet verkeerskundige) binnen de provincie bedanken. Zij hebben mij van
waardevolle informatie voorzien. Zonder hun medewerking was dit onderzoek nooit zo gedimensioneerd en
onderbouwd geweest als dat nu het geval is.
Tot slot wil ik mijn begeleiders vanuit school, Mark Wijkstra en Bas Spliet bedanken voor hun meedenken en
inbreng. Deze input was zeer verfrissend en droeg eveneens bij tot het welslagen van dit afstudeerwerk.

Assen, December 2012
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1.

Inleiding

1.1
Aanleiding
Op 1 januari 2007 is de N34 van het Rijk overgedragen aan de provincie Drenthe. Vanaf dat moment
onderneemt de provincie maatregelen om de weg in te richten volgens het Duurzaam Veilig principe.
In opdracht van de provincie Drenthe heeft Grontmij in 2010 een variantenstudie verricht naar een
gelijkvloerse aansluiting op de N34 ter hoogte van Odoorn-Noord en Klijndijk en Emmen-Noord. Daarbij zijn
verkeerskundige aspecten, zoals bereikbaarheid, verkeersdruk op onderliggend wegennet, bundeling van
verkeer op het hoofdwegennet, procedures, maatschappelijk draagvlak en investering meegenomen. Ook is er
getoetst op ruimtelijke kwaliteit en belemmeringen, waarbij verscheidene omgevingsaspecten aan bod zijn
gekomen.
Uit deze studie komen twee voorkeurslocaties naar voren. Voor beide voorkeurslocaties geldt dat de twee
bestaande aansluitingen worden vervangen door één nieuwe aansluiting. De varianten zijn hierbij alleen
beoordeeld op beleidsmatige en functionele haalbaarheid. De technische, juridische en financieel economische
haalbaarheid zijn in deze studie niet meegenomen, maar spelen voor de provincie Drenthe wel een belangrijke
rol.
De provincie Drenthe wil een onderbouwd standpunt voor een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting bij Odoorn,
Klijndijk en het achterliggende gebied innemen en aan externe partijen kunnen presenteren. Dit houdt in dat er
één intern breed gedragen voorkeurslocatie moet worden ontwikkeld, die aan de gestelde voorwaarden
voldoet.
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1.2
Doelstelling
Het doel van de scriptie is het ontwerpen van een intern breed gedragen voorkeursvariant, voor de ontsluiting
van de N34 voor Odoorn, Klijndijk en achterliggende gebied.
Vanuit de opdrachtgever zijn de volgende doelen geformuleerd:
-

Het uitwerken van één provinciale voorkeursvariant

-

Het waarborgen van de ontsluiting van het omliggende gebied (Odoorn, Klijndijk, Valthe,
Valthermond, Odoornerveen en ’t Haantje);

-

Het bundelen van gemotoriseerd verkeer;

-

Het afwaarderen verkeersstroom Emmen naar de toekomstige aansluiting.

Vanuit de opdrachtgever zijn de volgende algemene eisen/randvoorwaarden geformuleerd:
-

De inrichtingscriteria van een stroomweg;
o Garanderen doorstroming N34, door geen aansluitingen op korte afstand van elkaar te
realiseren;
o Kruisingen en aansluitingen dienen ongelijkvloers gerealiseerd te worden;

-

De ontsluitingsweg naar de N34 dient een gebiedsontsluitingsweg te zijn;

-

De ontsluiting dient sociaal veilig te worden ingericht;

-

Het verbeteren van de verkeersveiligheid;

-

Het voorkomen van sluipverkeer;

-

Het waarborgen van een hoogwaardige fietsstructuur in Drenthe;

-

Het waarborgen van de OV structuur in Drenthe;
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1.3
Studiegebied
Het studiegebied ligt in Drenthe tussen de plaatsen Borger en Emmen en is in figuur 1.1 weergegeven. Door het
studiegebied loopt de stroomweg N34, die van de A28 tussen Groningen en Assen naar Ommen loopt. De N34
behoort tot het regionaal verbindend wegennet in Drenthe en heeft een belangrijke ontsluitende functie voor
het studiegebied.

Figuur 1.1: Weergave van de N34 en het studiegebied
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De studie richt zich op het gebied tussen de aansluiting bij Odoorn-Noord en de aansluiting bij Klijndijk en
Emmen-Noord (zie figuur 1.2). Belangrijke kernen uit het studiegebied zijn Odoorn (1.830 inwoners), Klijndijk
(760 inwoners), Valthe (1.080 inwoners) en Emmen (57.370).

Figuur 1.2: De omgeving uit het studiegebied en de aansluitingen op de N34
De zwarte lijn in figuur 1.2 geeft de N34 weer. Het traject van de aansluiting bij Odoorn tot de aansluiting bij
Klijndijk en Emmen-Noord heeft een lengte van 6,5 kilometer.
Het studiegebied is gelegen in een rurale omgeving, met afwisselend bossen en landerijen. Daarnaast kent het
studiegebied een rijke historie. Het ligt op de Hondsrug en fungeerde vroeger als belangrijke handelsroute van
Groningen naar Coevorden.
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1.4
Conceptueel model
Voor de studie is een conceptueel model ontwikkeld, dat als leidraad fungeert. Dit model geeft de stappen
weer die tijdens deze studie worden doorlopen. In de figuur 1.3 is het conceptueel model weergegeven.

Figuur 1.3: Het conceptueel model

1.5
Leeswijzer
In de bovenstaande afbeelding is weergegeven hoe de studie is ingedeeld. Hierbij vallen deel I tot en met deel
IV onder de definitiefase en valt deel V onder de ontwerpfase.
Het eerste deel start met een introductie van het studiegebied en behandelt enkele belangrijke aspecten ten
aanzien van deze studie. Deel II beschrijft de ontwikkeling en de eerste beoordeling van de varianten. Dit
resulteert in een aantal voorkeursvarianten die in Deel III nader worden uitgewerkt middels een
haalbaarheidsstudie. Tijdens de haalbaarheidsstudie draait het om de aspecten als beleidsmatige, juridische,
functionele, technische en financieel economische haalbaarheid. De beoordeling van deze aspecten komt in
deel IV aan bod, waar uiteindelijk één voorkeurslocatie uit rolt. De voorkeurslocatie wordt in deel V uitgewerkt
en voorzien van verschillende inrichtingsontwerpen, een definitief ontwerp en een kostenraming.
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DEEL I
Informatie voorafgaand aan de studie
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2

Introductie studiegebied

De introductie van het studiegebied dient als inleidend stuk voorafgaand aan het onderzoek. Het betreft een
verdieping op de inleiding. Deze informatie is niet voor iedere lezer van belang en kan als men bekend is met
het (studie)gebied worden overgeslagen.

2.1
Beleidsmatige context
In deze paragraaf komt het landelijke, provinciale en gemeentelijke beleid aan bod.
2.1.1
Duurzaam Veilig
Duurzaam Veilig is landelijk beleid waar wegbeheerders in Nederland zich aan moeten houden. Het doel is de
verkeersveiligheid van het wegverkeer op zowel curatieve als preventieve basis te vergroten. Voor de studie
zijn de principes en de categorisering van wegen van belang (Duurzaam Veilig, 2008).
Duurzaam Veilig principes
De wegen in Nederland worden aan de hand van een vijftal basis principes vormgegeven. Dit zijn:
-

Functionaliteit:
wat
staat
voor
monofunctionaliteit
van
wegen
(stroomwegen,
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen);
Homogeniteit: wat staat voor de gelijkwaardigheid in snelheid, richting en massa, bij matige en hoge
snelheden;
Herkenbaarheid: wat staat voor de consistentie en continuïteit van het wegontwerp;
Vergevingsgezindheid: wat staat voor letselbeperking door een vergevingsgezinde omgeving en
anticipatie van weggebruikers op gedrag van anderen;
Statusonderkenning: wat staat voor het vermogen om taakbekwaamheid te kunnen inschatten.

Categorisering
Duurzaam Veilig streeft naar een eenduidige uitstraling van wegen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in
drie verschillende categorieën:
-

-

-

Stroomwegen zijn bedoeld voor een betrouwbare verkeersafwikkeling van relatief grote
hoeveelheden verkeer met een hoge gemiddelde snelheid. Kenmerken van stroomwegen zijn
ongelijkvloerse aansluitingen en (fysieke) rijbaanscheidingen;
Gebiedsontsluitingswegen zijn zowel bedoeld om het verkeer door te laten stromen als uit te wisselen.
Dat houdt in dat gebiedsontsluitingswegen het verkeer moeten verdelen en verzamelen. Kenmerken
van gebiedsontsluitingswegen zijn een dubbele asmarkering en het beperken/voorkomen van
aansluitingen met uitritten en erven. Op deze wegen is inhalen niet wenselijk;
Erftoegangswegen zijn bedoeld om het verkeer tussen percelen veilig en toegankelijk uit te wisselen.
Dit houdt in dat de verblijfsfunctie centraal staat. Kenmerken van erftoegangswegen zijn het
aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen en het beperken van functiescheidingen.
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2.1.2
Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid ligt ten grondslag aan de totstandkoming van de studie. Het gaat hierbij vooral om het
Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe. Hierin beschrijft de provincie Drenthe hoe ze steden,
bedrijventerreinen en voorzieningen veilig en bereikbaar wil houden.
Voor de studie geldt het volgende algemene uitgangspunt:
“Het mobiliteitsbeleid draagt bij aan een concurrerend vestigingsklimaat door de optimalisatie van de
(inter)nationale bereikbaarheid en het creëren van voorwaarden voor duurzame mobiliteitsontwikkeling.
-

Stroomwegen (auto(snel)wegen hebben in 2020 een goede afwikkeling en een beperkte kans op
oponthoud (intensiteit / capaciteit verhouding < 0,8)” (Provincie Drenthe, 2007, p. 12).

Voor de studie geldt het volgende specifieke uitgangspunt voor de N34:
“Herinrichting van de N34 tot 1x2 stroomweg, inclusief aansluitingen en ongelijkvloerse kruispunten”
(Provincie Drenthe, 2007, p. 13).

De provincie Drenthe geeft in de Omgevingsvisie de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte weer. Voor de
studie geldt het volgende uitgangspunt voor de N34:
“De N34 wordt vormgegeven als zelfstandig lijnelement, waarbij de aansluitingen landschappelijk gezien
eenduidig moeten worden vormgegeven. Hierbij is het belangrijk dat de landschappelijke samenhang wordt
gehandhaafd en waar nodig zichtbaar wordt gemaakt” (Provincie Drenthe, 2010, p. 65).

Naast de beleidswensen van de Provincie Drenthe spelen de beleidsuitgangspunten van de gemeente BorgerOdoorn en de gemeente Emmen een rol. Dit komt in het hoofdstuk “Beleidsmatige haalbaarheid” aan bod.
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2.1.3
Gemeentelijk beleid
De studie speelt zich af binnen de gemeenten Borger-Odoorn en Emmen. Het gemeentelijk beleid geeft inzicht
in de maatschappelijke belangen van Borger-Odoorn en Emmen waarin uitgangspunten als bereikbaarheid,
veiligheid en leefbaarheid staan vermeld. De volgende beleidsuitgangspunten spelen in deze studie een rol:
Gemeente Borger-Odoorn
Ontwerp Structuurvisie:
- Ruimtelijke ontwikkeling van Borger Odoorn met behoud en versterking van de robuuste laag (Gemeente
Borger-Odoorn, 2010);
- Goede verbindingen met omliggende gemeenten (Gemeente Borger-Odoorn, 2010).

Gemeentelijk verkeer en vervoersplan:
Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid economische kernzones buiten de gemeente met auto,
OV en fiets (Gemeente Borger-Odoorn, 2005).

Gemeente Emmen
Structuurvisie:
- Toekomstige ontwikkeling van Emmen binnen ruimtelijke kaders (Gemeente Emmen, 2009);
- Doorstroming Hondsrugweg knelpunt, onderzoek naar verbeteropties (Gemeente Emmen, 2009);
- Studie naar (on)mogelijkheden afsluiten Odoornerweg voor doorgaand verkeer (Gemeente Emmen,
2009).

Gemeentelijk verkeer en vervoersplan:
“Afwaarderen Odoornerweg en bundelen verkeer vanuit het noorden via de N381” (Gemeente Emmen,
2012, p. 41).
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2.2
juridische context
Wetten en regels zijn juridische verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Binnen de context van deze
studie zijn de volgende juridische aspecten van belang:
-

Wettelijke bepalingen waar een ontwerp aan moet voldoen;

-

Bestemmingsplan waarin de mogelijkheden en beperkingen van de ruimtelijke ordening staan;

-

Milieueffectrapportage waarin de milieuverplichtingen vermeld staan.

2.2.1
Wettelijke bepalingen en regelgeving
Voor de studie houdt dit in dat er aan de wegenverkeerswet en de uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) moet worden voldaan. Naar de studie vertaald gaat het
hierbij bijvoorbeeld om de minimale doorrijhoogte en de bebording langs de weg.
Voor de inrichting van de wegen zijn geen wettelijke verplichtingen vastgesteld. Het is echter wel van belang
dat de weginrichting aansluit op het landelijke beleid van Duurzaam Veilig. Dit is vastgesteld in planwet verkeer
en vervoer (zie kader 2.1: Planwet verkeer en vervoer 1998).
Artikel 5
1. Provinciale staten stellen een of meer provinciale verkeers- en vervoersplannen vast, die richting geven
aan de door provinciale staten en gedeputeerde staten te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer.
Provinciale staten nemen hierbij de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoersplan in
acht.
2. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de provincie te voeren verkeers- en vervoerbeleid.
3. Het plan bevat in ieder geval:
a. de uitwerking van de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan;
b. de afstemming met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, economie en milieu;
c. de fasering, de prioriteitsstelling en een indicatie van de bekostiging van de uitvoering en van de
voor gemeenten beschikbare middelen;
d. de termijn waarvoor het plan geldt;
e. de termijn waarbinnen het gemeentelijk beleid in overeenstemming moet zijn gebracht met het
plan.
4.Voor afloop van de in het derde lid, onder d, bedoelde termijn stellen provinciale staten een nieuw
provinciaal verkeers- en vervoerplan vast.
5.In het plan geven provinciale staten in ieder geval aan, in hoeverre het voorgenomen beleid leidt tot
aanpassing van het provinciale ruimtelijke beleid of het provinciale milieubeleid en in hoeverre en binnen
welke termijn zij voornemens zijn een of meer geldende structuurvisies als bedoeld in artikel 2.2 van de
Wet ruimtelijke ordening, het geldende provinciale milieubeleidsplan, bedoeld in artikel 4.9, eerste lid, van
de Wet milieubeheer, of het geldende regionale waterplan, bedoeld inartikel 4.4 van de Waterwet, te
herzien.
Kader 2.1: Planwet verkeer en vervoer 1998
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2.2.2
Ontwerpcriteria wegen
De provincie Drenthe heeft specifieke eisen vastgesteld voor het ontwerp van weginfrastructuur. Deze criteria
zijn gebaseerd op de landelijke normen. Hiermee creëert de provincie een uniform wegbeeld, dat aansluit op
de uitgangspunten van Duurzaam Veilig (Provincie Drenthe, 2003).
Voor de studie zijn de volgende ontwerpcriteria van wegen van belang:
-

Stroomwegen;

-

Gebiedsontsluitingswegen;

-

Erftoegangswegen;

-

(Brom)fietspaden;

-

Rotondes;

-

Aansluitingen;

-

Kunstwerken;

In bijlage 3 staan de verschillende wegcategorieën uitgewerkt met bijbehorende ontwerpelementen en
afmetingseisen.
2.2.3
Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan worden verplichtingen aan de openbare ruimte gesteld. Hierin staat vermeld hoe er
met de omgeving moet worden omgegaan. (Bestemmingsplan, 2008)
Voor alle toekomstige varianten geldt dat er bestemmingswijzigingen plaats moeten vinden. De mate waarin
wijzigingen plaats vinden zal per variant verschillen. Dit hangt namelijk af van de lengte en breedte van het
tracé en de hoeveelheid verschillende bestemmingen die worden doorkruist.
De kans op (vervolg)procedures wordt groter naarmate er meer bestemmingen worden doorkruist. Daarom is
het wenselijk het aantal bestemmingswijzigingen zo laag mogelijk te houden. In hoofdstuk 6.2.2 is het aantal
bestemmingswijzigingen per variant in kaart gebracht.
2.2.4
Milieueffectrapportage
Een milieueffectrapportage (m.e.r.) geeft inzicht in het milieubelang. Het milieubelang is vastgesteld, om de
besluitvorming over bepaalde activiteiten met eventuele nadelige gevolgen voor het milieu in kaart te brengen
en waar nodig te verbeteren. Daarom is er onderzocht of de toekomstige varianten m.e.r.-plichtig zijn. (Arcadis,
2011)
Er geldt voor de aanleg van weginfrastructuur een m.e.r.-plicht wanneer autosnelwegen, autowegen, of wegen
met vier rijstroken of meer worden aangelegd. Dit is niet voor de studie van toepassing, waardoor de
toekomstige varianten niet op voorhand m.e.r.-plichtig zijn.
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2.3

N34 (algemeen)

2.3.1
Geschiedenis
In 1951 is het eerste trajectgedeelte van de voormalige rijksweg N34 tussen Heemse en Hardenberg
opengesteld voor het publiek. Hierna volgden nog vele openstellingen, die in de begin jaren ’70 tot voltooiing
van de N34 leidde. Na deze periode is de N34 nog een aantal malen verlegd en verbreed, maar is het traject
niet meer uitgebreid. De meest recente ontwikkelingen rond de N34 zijn ongelijkvloerse aansluitingen en een
verbreed wegprofiel met een groene doorgetrokken streep in het midden van de weg (Provincie.drenthe,
2012).
De N34 is tot 1 januari 2007 beheerd door het Rijk. Daarna is de weg overgedragen aan de provincie Drenthe,
Overijssel en gemeente Ommen. Met de overdracht was een geldbedrag gemoeid, om de weg conform het
wenselijke wegbeeld in te richten. Bij de meeste provinciale N-wegen hoort een bordje met een drie cijferige
code, echter is uit financiële overwegingen besloten bij de N34 niet te veranderen (Provincie Drenthe, z.j.).
2.3.2
Huidige situatie
De N34 is een provinciale stroomweg. De weg is voor het grootste gedeelte een autoweg, waar 100 km/h mag
worden gereden. Het gehele traject van de N34 betreft een lengte van 88 km, waarvan 63 km in de provincie
Drenthe ligt. In figuur 2.1 wordt de ligging van de N34 middels een rode lijn weergegeven (Provincie.drenthe,
2012).

Figuur 2.1: Ligging van de N34 in de provincie Drenthe en Overijssel
De N34 maakt in de provincies Drenthe en Overijssel onderdeel uit van het regionaal verbindend wegennet. Er
zijn op dit wegennet 23 (verkeers)aansluitingen, waarvan er 17 in Drenthe liggen. De N34 sluit aan op vijf
stroomwegen; de A28, de N33, de N381, de A37 en de N36 (zie figuur 2.1).
Provincie Drenthe
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2.4
Studiegebied N34
In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de geschiedenis en de huidige situatie in het studiegebied.
Het studiegebied betreft het paarsgearceerde gedeelte tussen Exloo en Emmen-Noord, weergegeven in figuur
2.2. De gemeentes Borger-Odoorn en Emmen liggen in het studiegebied. De gemeentegrenzen zijn middels een
rode onderbroken lijn weergegeven.

Figuur 2.2: Weergave studiegebied
2.4.1
Geschiedenis studiegebied
De voormalige N34 loopt door de dorpen Odoorn en Klijndijk. In 1986 is dat deel verlegd en ten westen van
Odoorn en Klijndijk aangebracht. Er is toentertijd besloten dat de wenselijke verkeersfunctie van de N34 en de
wenselijke verblijfsfunctie geen overeenstemming vertoont. In deze tijd werd het RONA-principe (Richlijnen
Ontwerp Niet Autosnelwegen) gehanteerd, waarbij een goede doorstroming centraal staat. In deze periode zijn
aansluitingen op autowegen gelijkvloers vormgegeven, terwijl oversteken ongelijkvloers zijn vormgegeven. Dit
is nog steeds in het huidige wegbeeld waar te nemen (RONA, 1986).
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2.4.2
Huidige situatie studiegebied
Het studiegebied heeft een lengte van 9,0 kilometer en bevindt zich bij de aansluiting Odoorn-Noord en de
aansluiting Klijndijk en Emmen-Noord (zie figuur 2.3). De aansluitingen dateren uit 1988 en zijn aan de hand
van de RONA-principes vormgegeven. De aansluiting bij Exloo, ten noorden van het studiegebied wordt
gereconstrueerd naar een ongelijkvloerse aansluiting en is momenteel in de ontwikkelingsfase. De aansluiting
ten zuiden van het studiegebied is ongelijkvloers aangelegd en heeft een belangrijke ontsluitende functie voor
de regio.

Figuur 2.3: Aansluitingen op de N34
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2.5
Omgeving
In deze paragraaf komen de belangrijkste omgevingsaspecten uit het studiegebied aan bod. In de beoordeling
van de omgevingsaspecten, in hoofdstuk 4.2, wordt hier per aspect dieper op in gegaan.
Het studiegebied ligt op de Hondsrug. De Hondsrug wordt gekenmerkt door een verhoging in landschap, die is
ontstaan in de voorlaatste IJstijd, zo’n 200.000 jaar geleden. Het gebied bestaat voornamelijk uit zandgronden
en keileem en wordt gekarakteriseerd door een rurale omgeving met bossen afgewisseld met open vlaktes en
landerijen. Midden door het studiegebied loopt de Odoornerzijtak. Een ontginningskanaal dat met duikers is
verbonden en niet wordt gebruikt door het scheepvaartverkeer (Bureau ZUS, z.j.).
Het zuidelijke deel van het studiegebied ligt in grondwaterbeschermingsgebied het Valtherbos. Dit ligt ten
zuiden van de Odoornerzijtak. Hier is het noodzakelijk om bodembedreigende stoffen, die de
weerstandbiedende lagen kunnen beschadigen, te weren. Om deze reden is een folieconstructie onder de N34
aangelegd, die mogelijke vervuiling door het gemotoriseerde verkeer tegengaat. (Rijkswaterstaat,1986) kios
In de grond van het studiegebied zitten veel waardevolle archeologische en cultuurhistorische attributen,
vanwege de middeleeuwse handelsroute van Coevorden naar Groningen. Dit houdt in dat er secuur met de
bodem moet worden omgegaan (Bureau ZUS, z.j.).
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2.6
Verkeerskundige aspecten
De verkeersaspecten zijn onderverdeeld in drie categorieën: gemotoriseerde verkeer, openbaar vervoer en
fietsverkeer. De nadruk ligt in deze studie op het gemotoriseerde verkeer. Zie voor meer informatie over de
wegencategorisering de beleidsdocumenten van de provincie Drenthe, de gemeente Borger-Odoorn en de
gemeente Emmen.
2.6.1
Gemotoriseerde verkeer
De wegencategorisering in het studiegebied wordt, doordat de bevolkingsdichtheid laag is, getypeerd door
erftoegangswegen. Alleen invalswegen van en naar de N34 zijn gedefinieerd als gebiedsontsluitingswegen. Het
gaat hierbij om de Borgerderweg en de Odoornerweg. In figuur 2.4 zijn de wegencategorisering uit het
studiegebied en belangrijkste dorpskernen en straten weergegeven.

Figuur 2.4: Wegencategorisering invloedsgebied
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Verkeersintensiteiten
De verkeersintensiteiten uit het studiegebied zijn in kaart gebracht om de verkeersdruk per wegvak aan te
geven. Aan de hand van deze data kan worden vastgesteld of de toekomstige aansluiting de verwachte
verkeersstromen aan kan.
In figuur 2.5 zijn de gemiddelde etmaalintensiteiten van motorvoertuigen per wegvak weergegeven. Hieruit
komt naar voren dat de aansluiting Odoorn-Noord slechts 1.600 mvt (motorvoertuigen) per etmaal telt. De
aansluiting Klijndijk en Emmen-Noord telt daarentegen 6.400 mvt per etmaal, dat ongeveer vier maal zo veel is
(gemeente Borger-Odoorn en provincie Drenthe, 2009).
Verondersteld mag worden dat de kans op congestievorming voor toekomstige aansluiting met ongeveer 8.000
mvt per etmaal gering is, waardoor er geen ondervangende maatregelen hoeven te worden ondernomen.
Daarnaast is er gekeken naar de bevolkingsgroei en toekomstige ontwikkelingen in het studiegebied. Hieruit
komt naar voren dat de bevolkingsgroei stabiel is (zie bijlage 4) (CBS, 2011) en dat er geen toekomstige
ontwikkelingen gepland zijn die tot een verandering van verkeersstromen zal leiden.

Figuur 2.5: Etmaalintensiteiten motorvoertuigen november-december 2009 (Provincie Drenthe en gemeente
Borger-Odoorn, 2009)
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Verkeersstromen
Één van de doelstellingen is om de verkeersstroom vanuit Emmen naar de aansluiting Klijndijk en EmmenNoord af te waarderen. Daarom zijn de huidige verkeersstromen op de Hoofdweg en de Odoornerweg in kaart
gebracht.
Uit figuur 2.6 komt naar voren dat de verkeersstroom vanaf de Hoofdweg richting het zuiden voor 55% op de
N34 en voor 45% op Emmen georiënteerd is. De verkeersstroom vanaf de Hoofdweg richting het noorden
wordt over het hele studiegebied verspreid (Grontmij, 2010a).

Figuur 2.6: Herkomst en bestemmingsverkeer Hoofdweg november-december 2009 (Grontmij, 2010a)
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Uit figuur 2.7 komt naar voren dat de verkeersstroom vanaf de Odoornerweg (uit Emmen) richting het noorden
voor 60% op de N34 en voor 40% op het studiegebied georiënteerd is. Dit houdt in dat ongeveer 3.000 tot
3.500 mvt vanuit Emmen gebruik maken van de aansluiting Klijndijk en Emmen-Noord (Grontmij, 2010a).

Figuur 2.7: Herkomst en bestemmingsverkeer Odoornerweg november-december 2009 (Grontmij, 2010a)
In hoofdstuk 4.1 en bijlage 7 en 8 komen de verwachte verkeersstromen aan bod. Hieruit kan per variant
worden nagegaan welke winst er wordt behaald om de verkeersstroom vanuit Emmen af te waarderen.
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Verkeersveiligheid
Het doel van Duurzaam Veilig is om verkeersveiligheid voor iedere weggebruiker zo optimaal mogelijk te
maken, zodat de kans op ongevallen minimaal is. Om deze reden zijn de verkeersongevallen op de aansluiting
Odoorn-Noord en de aansluiting Klijndijk en Emmen-Noord in kaart gebracht en in tabel 2.1 weergegeven. De
ongevalcijfers zijn afkomstig uit de periode 2005-2009 (Provincie Drenthe, 2012e).
De ongevalcijfers kunnen voor de studie als katalysator fungeren, om de noodzaak van een nieuwe aansluiting
aan te tonen. De ongevalgegevens dienen tegenwoordig niet meer als indicatiemeter voor de
verkeersveiligheidsbepaling, omdat de registratiegraad van het aantal verkeersslachtoffers de laatste jaren
sterk is verslechterd, waardoor er geen betrouwbaar oordeel over de verkeersveiligheid kan worden gegeven.
Ongevallen 2005 - 2009

Ongevallen
1
UMS

Ongevallen
met letsel

Dodelijke
ongevallen

Totaal
ongevallen

Slachtoffers

Aansluiting Odoorn

3

0

0

3

0

Aansluiting Emmen-Noord

6

1

0

7

1

Tabel 2.1: Verkeersongevallen N34 (Provincie Drenthe, 2012e)

1

UMS = Uitsluitend materiële schade
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2.6.2
Openbaar vervoer
Om na te gaan of de toekomstige aansluiting invloed heeft op het OV-netwerk is de huidige OV-structuur in
kaart gebracht. De OV-structuur in het gebied is in figuur 2.8 weergegeven. Er lopen zes buslijnen door het
studiegebied waarvan drie verbindende lijnen (300, 305 en 600) en drie ontsluitende lijnen (15, 28 en 59). Geen
van deze lijnen maakt gebruik van de gelijkvloerse aansluitingen uit het studiegebied, waardoor het
openbaarvervoersysteem op dezelfde wijze kan blijven functioneren. Om deze reden wordt het OV in de rest
van de studie buiten beschouwing gelaten.

Figuur 2.8: Buslijnen door het studiegebied
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2.6.3
Fietsverkeer
De fietsstructuur in het studiegebied is in figuur 2.9 weergegeven. Om een hoogwaardige fietsstructuur te
blijven garanderen is het belangrijk dat de huidige fietsstructuur binnen de provincie Drenthe gewaarborgd
blijft. Voor de studie betekent dit dat er geen belangrijke schakels mogen verdwijnen, tenzij dit wordt
ondervangen met compenserende maatregelen.

Figuur 2.9: De fietsstructuur in het studiegebied
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2.7
Aansluitingen en kunstwerken
In deze paragraaf komen de aansluitingen en kunstwerken uit het studiegebied naar voren. Het gaat hierbij om
huidige gelijkvloerse aansluitingen uit het studiegebied die komen te vervallen. De kunstwerken op de N34, die
mogelijk als toekomstige aansluiting kunnen functioneren en de Borgerderweg, die parallel ligt aan de N34. In
figuur 2.10 is de ligging van de aansluitingen en kunstwerken weergegeven.

Figuur 2.10: Ingezoomde weergave van het studiegebied en de kunstwerken en de ontsluitingen op de N34
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2.7.1
Aansluitingen N34
De specifieke kenmerken van de aansluitingen uit het studiegebied zijn in de onderstaande tabel 2.2
weergegeven.
Aansluiting: Odoorn-Noord

Aansluiting: Klijndijk en Emmen-Noord

Bouwjaar 1988 (Rijkswaterstaat, 1988)

Bouwjaar 1988 (Rijkswaterstaat, 1988)

Gelijkvloerse aansluiting

Gelijkvloerse aansluiting

1.600 mvt per etmaal (Borgerderweg)

6.400 mvt per etmaal (Odoornerweg)

13.600 mvt per etmaal (N34)

13.600 mvt per etmaal (N34)

Gelegen op Hondsrug

Gelegen naast de Hondsrug

Bosrijke omgeving

Landelijke omgeving

Tabel 2.2: De gelijkvloerse aansluitingen uit het studiegebied
2.7.2
Kunstwerken N34
Er zijn zes kunstwerken in het studiegebied, waarvan vijf kunstwerken tussen de aansluiting Odoorn-Noord en
de aansluiting Klijndijk en Emmen-Noord. De kunstwerken zijn van zuid naar noord aangegeven in de tabel 2.3
t/m 2.5. Voor de ligging van de kunstwerken kan de voorgaande figuur 2.10 nageslagen worden.
Viaduct Oringerweide

Tunnel Zijtak

Bouwjaar 1988

Bouwjaar 1986

Viaduct

Tunnel

Toegankelijk voor alle verkeerdeelnemers

Alleen toegankelijk voor fietsers

Gelegen op Hondsrug

Gelegen naast de Hondsrug

Landelijke omgeving

Landelijke omgeving

Tabel 2.3: Kerneigenschappen van de kunstwerken uit het studiegebied
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Aansluiting: Odoorn-Noord

Tunnel Schaapstreek

Bouwjaar 1986 (Rijkswaterstaat, 1986)

Bouwjaar 1986 (Rijkswaterstaat, 1986)

Tunnel

Tunnel

Toegankelijk voor alle verkeerdeelnemers

Toegankelijk voor alle verkeerdeelnemers

Gelegen op Hondsrug

Gelegen naast de Hondsrug

Landelijke omgeving

Landelijke omgeving

Tabel 2.4: Kerneigenschappen van de kunstwerken uit het studiegebied
Aansluiting: Odoorn-Noord

Aansluiting: Klijndijk en Emmen-Noord

Bouwjaar 1986 (Rijkswaterstaat, 1986)

Bouwjaar 1986 (Rijkswaterstaat, 1986)

Tunnel

Tunnel

Alleen toegankelijk voor fietsers

Alleen toegankelijk voor fietsers

Gelegen op Hondsrug

Gelegen naast de Hondsrug

Bosrijke omgeving

Bosrijke omgeving

Tabel 2.5: Kerneigenschappen van de kunstwerken uit het invloedsgebied
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2.7.3
Parallelweg (Borgerderweg)
De Borgerderweg is in het onderzoek meegenomen omdat er naar verwachting meer verkeer van deze route
gebruik gaat maken als de aansluiting bij Odoorn-Noord komt te vervallen. Dit kan tot ongewenste
verkeersbewegingen leiden.
De Borgerderweg ligt parallel aan de N34 en heeft een geringe breedte voor gemotoriseerd verkeer. Aan deze
weg liggen drie woningen en twee landbouwpercelen. De Borgerderweg heeft een bestemmingsfunctie en
wordt veelal door fietsers (scholieren) gebruikt, als route van en naar het voortgezet onderwijs. Het verloop
van de Borgerderweg gaat van de Hoofdstraat (Exloo) naar Odoorn. In figuur 2.11 en 2.12 is een beeldimpressie
van de Borgerderweg weergegeven.

Figuur 2.11 en 2.12: De parallelweg Borgerderweg
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DEEL II
Variantenontwikkeling
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3.

Varianten

Deel II bestaat uit het in kaart brengen en uitwerken van een aantal varianten, met als doel de N34
ongelijkvloers te ontsluiten. In samenspraak met de provincie Drenthe is besloten drie verschillende
oplossingsrichtingen nader te verkennen. In totaal resulteert dit in elf verschillende varianten die later in dit
hoofdstuk worden beoordeeld. De varianten die wenselijk worden geacht, worden meegenomen naar de
haalbaarheidsstudie in deel III van deze studie.
3.1
Oplossingsrichtingen
Uit de voorstudie komt één gewenste oplossingsrichting naar voren. Naast deze oplossingsrichting is in
samenspraak met de provincie Drenthe besloten nog twee oplossingsrichtingen nader te onderzoeken.
Alle drie de oplossingsrichtingen zijn gebaseerd op het algemene uitgangspunt dat de twee bestaande
gelijkvloerse aansluitingen op de N34 komen te vervallen en worden vervangen door één nieuwe
ongelijkvloerse aansluiting.
De drie oplossingsrichtingen zijn als volgt gedefinieerd:
-

Oplossingsrichting 1: Aansluiting op een bestaand kunstwerk (Grontmij, 2010a);

-

Oplossingsrichting 2: Aansluiting op een bestaand kunstwerk en deels op een nieuw gedeelte;

-

Oplossingsrichting 3: Aansluiting op een geheel nieuwe locatie waar geen kunstwerk aanwezig is.

3.2
Afbakening gebied
Om de varianten doelgericht en efficiënt te ontwikkelen is het studiegebied afgebakend. Uit de voorstudie
blijkt dat:
-

De toekomstige aansluiting tussen de bestaande twee aansluitingen moet komen;

-

De toekomstige aansluiting ten zuiden van het kunstwerk Schaapstreek moet komen;

In figuur 3.1 is het afgebakende gebied weergegeven. Voor meer details over de afbakening van het
studiegebied kan de samenvatting van de voorstudie in bijlage 1 nageslagen worden.
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Figuur 3.1: Afbakening studiegebied waarbinnen de varianten komen te liggen
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3.3
De varianten
In totaal zijn er elf verschillende varianten ontwikkeld, die in tabel 3.1 zijn uitgewerkt en figuur 3.2 zijn
weergegeven. Voor oplossingsrichting 1 en 2 geldt dat de varianten (deels) op één van de aanwezige
kunstwerken in het afgebakende gebied zijn gepositioneerd. Voor oplossingsrichting 3 geldt dat de varianten
tussen de in het studiegebied aanwezige kunstwerken zijn gerealiseerd.
Oplossingsrichting

Variant

1. Aansluiting op een bestaand
kunstwerk

1. Aansluiting Slenerweg
2. Aansluiting Torenweg
3. Aansluiting Zijtak

2. Aansluiting op een bestaand
kunstwerk en deels op een nieuw
gedeelte

4. Aansluiting Slenerweg

3. Aansluiting op een geheel nieuwe
locatie waar geen infrastructuur
aanwezig is

7. Aansluiting tussen Odoornerweg en Slenerweg

5. Aansluiting Torenweg
6. Aansluiting Zijtak
8. Aansluiting tussen Slenerweg en Zijtak
9. Aansluiting tussen Zijtak en Torenweg
10. Aansluiting tussen Torenweg en Schaapstreek (zuid)
11. Aansluiting tussen Torenweg en Schaapstreek (noord)

Tabel 3.1: De elf varianten

Figuur 3.2: De elf varianten
Provincie Drenthe

NHL Hogeschool
37

N34 traject Odoorn - Klijndijk

In tabel 3.2 t/m 3.4 zijn de varianten per oplossingsrichting weergegeven. Dit is een verduidelijkende weergave
ten op zichten van figuur 3.2.
Oplossingsrichting 1: Aansluiting op een bestaand kunstwerk
Variant

Omschrijving

1.

Aansluiting Slenerweg

Gebruik van bestaand kunstwerk en
bestaande infrastructuur (Slenerweg),
zonder extra maatregelen ten behoeve
van het behoud van de huidige
verkeersfunctie.

2.

Aansluiting Torenweg

Gebruik van bestaand kunstwerk en
bestaande infrastructuur (Torenweg en
Kerkakkerweg), zonder extra maatregelen
ten behoeve van het behoud van de
huidige verkeersfunctie.

3.

Aansluiting Zijtak

Gebruik van bestaand kunstwerk en
bestaande infrastructuur (Zijtak), zonder
extra maatregelen ten behoeve van het
behoud van de huidige verkeersfunctie.

Tabel 3.2: Oplossingsrichting 1 met bijbehorende varianten

Oplossingsrichting 2: Aansluiting op een bestaand kunstwerk en deels op een nieuw gedeelte
Variant
4.

Omschrijving
Aansluiting Slenerweg

Gebruik van bestaand kunstwerk en
bestaande infrastructuur (Slenerweg),
met eventuele aanvullingen ten behoeve
van het behoud van de huidige
verkeersfunctie.
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5.

Aansluiting Torenweg

Gebruik van bestaand kunstwerk en
bestaande infrastructuur (Torenweg en
Kerkakkerweg), met eventuele
aanvullingen ten behoeve van het behoud
van de huidige verkeersfunctie.

6.

Aansluiting Zijtak

Gebruik van bestaand kunstwerk en
bestaande infrastructuur (Zijtak), met
eventuele aanvullingen ten behoeve van
het behoud van de huidige
verkeersfunctie.

Tabel 3.3: Oplossingsrichting 2 met bijbehorende varianten
Oplossingsrichting 3: Aansluiting op een geheel nieuwe locatie waar geen infrastructuur aanwezig is
Variant

Omschrijving

7.

Aansluiting tussen Odoornerweg en Slenerweg

Gebruik van een nieuwe ontsluiting en
nieuwe infrastructuur.

8.

Aansluiting tussen Slenerweg en Zijtak

Gebruik van een nieuwe ontsluiting en
nieuwe infrastructuur.

9.

Aansluiting tussen Zijtak en Torenweg

Gebruik van een nieuwe ontsluiting en
nieuwe infrastructuur en deels bestaande
infrastructuur (Grensweg).
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10. Aansluiting tussen Torenweg en Schaapstreek (zuid)

Gebruik van een nieuwe ontsluiting en
nieuwe infrastructuur en deels bestaande
infrastructuur (Kerkakkerweg).

11. Aansluiting tussen Torenweg en Schaapstreek (noord)

Gebruik van een nieuwe ontsluiting en
nieuwe infrastructuur en deels bestaande
infrastructuur (Geerskampweg).

Tabel 3.4: Oplossingsrichting 3 met bijbehorende varianten
3.4
Quickscan
Door middel van een quickscan zijn de varianten zijn beoordeeld op de volgende aspecten:
-

Toekomstige verkeersfunctie inpasbaar in de omgeving;

-

Verkeersafwikkeling voor Klijndijk en Odoorn (gemotoriseerde verkeer);

-

Waarborging verbindend wegennet (overige verkeersdeelnemers);

-

Uitbreiding kunstwerk (indien van toepassing).

In tabel 3.5 is de beoordeling van de varianten per aspect weergegeven. Voor een argumentatie en redenatie
van de aspecten kan de quickscan in paragraaf 3.5 nageslagen worden. De beoordeling van de varianten betreft
een eerste verkenning, waaruit de geschiktheid per de variant naar voren komt. De varianten die geschikt zijn
worden meegenomen naar de haalbaarheidsstudie.
Inpasbaar
Variant 1
Variant 2
Variant 3
Variant 4
Variant 5
Variant 6
Variant 7
Variant 8
Variant 9
Variant 10
Variant 11

+
+
+
+
+
+
+

Verkeersafwikkeling
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Waarborging
wegennet
+
+
+
+
+
+
+
+

Uitbreidings2
mogelijkheden
+
+
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

Tabel 3.5: Positieve en negatieve eigenschappen per variant
2

Een viaduct kan worden verbreed, een tunnel kan daarentegen niet worden verbreed
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3.5
Beoordeling quickscan
Variant 1, 2 en 3 zijn de meest voordelige oplossingen, maar bieden vanwege de beperkte ruimte geen
ontsluitingsmogelijkheden voor zowel het fietsverkeer als het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor voldoen de
varianten 1, 2 en 3 niet aan alle algemene eisen/randvoorwaarden en worden ze niet meegenomen naar de
haalbaarheidsstudie. Zie bijlage 2 voor de afmetingen van de kunstwerken en bijlage 3 voor de minimaal
vereiste afmetingen voor een gebiedsontsluitingsweg met fietsverbinding.
Variant 4 en 5 bieden ontsluitingsmogelijkheden voor zowel het fietsverkeer als het gemotoriseerde verkeer.
Deze varianten vormen daarnaast een goed alternatief voor de bestaande twee aansluitingen en zijn inpasbaar
in de omgeving. Hierdoor zijn variant 4 en 5 geschikt en worden meegenomen naar de haalbaarheidsstudie. De
varianten 4 en 5 hebben ten opzichte van de varianten op een nieuwe locatie als (extra) voordeel dat ze
ontsluitingsmogelijkheden bieden voor het westelijke deel van de N34 (zie bijlage 2, 3 en 5).
Variant 6 biedt ontsluitingsmogelijkheden voor het langzame verkeer, maar vanwege de beperkte ruimte niet
voor gemotoriseerd verkeer. Dit komt doordat er een fietsverbinding over het tracé loopt en omdat er een
ontginningskanaal ligt. Hierdoor voldoet variant 6 niet aan de doelstellingen en valt af (zie bijlage 2 en 3).
Variant 7 en 11 bieden ontsluitingsmogelijkheden voor het gemotoriseerde verkeer (bijlage 2 en 3), maar
zorgen niet voor een goede bereikbaarheid van het studiegebied. Dit komt doordat variant 7 en 11 aan de
buitenkant van het studiegebied liggen, wat leidt tot relatief hoge omrijfactoren met als gevolg een ongunstige
verkeersafwikkeling voor het gemotoriseerde verkeer. Daarnaast leidt variant 11 tot ongewenste
verkeerstromen door Odoorn. Daarom vallen variant 7 en 11 af. Voor een berekening van de omrijfactor kan
bijlage 5 nageslagen worden.
Variant 8, 9 en 10 zijn goed inpasbaar in het studiegebied en bieden goede ontsluitingsmogelijkheden voor het
gemotoriseerde verkeer (zie bijlage 2, 3 en 5). Ook de ontsluitingsmogelijkheden voor het langzame verkeer
blijven gewaarborgd, waardoor varianten 8, 9 en 10 meegenomen worden naar de haalbaarheidsstudie.
Algemene conclusie
Uit de quickscan blijkt dat oplossingsrichting 1 (uit voorstudie Grontmij) afvalt, omdat de gewenste
verkeersfunctie voor zowel het fietsverkeer als het gemotoriseerde verkeer niet past op de bestaande
kunstwerken. Oplossingsrichting 2 en 3 blijken uit de quickscan geschikt te zijn voor nader onderzoek, omdat ze
wel aan de te beoordelen aspecten voldoen.
In totaal komen er vijf varianten in aanmerking voor nader onderzoek (zie tabel 3.6).
Oplossingsrichting

Variant

Oplossingsrichting 2

4. Aansluiting Slenerweg
5. Aansluiting Torenweg

Oplossingsrichting 3

8. Aansluiting tussen Slenerweg en Zijtak
9. Aansluiting tussen Zijtak en Torenweg
10. Aansluiting tussen Torenweg

Tabel 3.6: Geschikte varianten voor het haalbaarheidsonderzoek
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DEEL III
Haalbaarheid
De haalbaarheidsstudie richt zich op de geschiktheid van de overgebleven varianten. Hierbij worden de
varianten beoordeeld op functionele haalbaarheid, technische haalbaarheid en financieel economische
haalbaarheid. De beleidsmatige haalbaarheid en juridische haalbaarheid zijn ook onderzocht, maar blijken geen
verschillen te vertonen. Daarom zijn ze in deel III buiten beschouwing gelaten.
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4.

Functionele haalbaarheid

Functionele haalbaarheid staat voor een goede afstemming tussen het gebruik, de beleving en de
toekomstgerichtheid van een plan (Hooimeijer, Kroon en Luttik, 2001) ook wel ruimtelijke kwaliteit genoemd
(Wamelink et al., 2007). De provincie Drenthe geeft aan ruimtelijke kwaliteit de volgende betekenis: “een
omgeving die mooi is, waar mensen zich thuis voelen, waar de historie van de streek kan worden beleefd, waar
lucht, bodem en water schoon zijn, waar huizen, bedrijven en wegen een logische plek kennen”
(Omgevingsvisie Drenthe, 2010, p. 12). Dit betekent voor de studie dat de overgebleven varianten worden
getoetst op gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

4.1
Gebruikswaarde
De gebruikswaarde is de som van alle middelen om een dienst zijn functie te laten vervullen (Ruimtexmilieu,
2012). De dienst waar het tijdens deze studie om draait is de bereikbaarheid van het gemotoriseerde verkeer
van en naar de aansluiting op de N34 voor Odoorn, Klijndijk en achterliggende gebied. De gebruikswaarde kan
voor deze studie vertaald worden naar de verkeerskundige aspecten. Om een indicatie te geven over het
verkeersbelang zijn vier verschillende verkeerskundige aspecten onder de loep genomen:
Verkeersfunctie N34: de ontsluitingmogelijkheden van de N34 en de doorstroming op de N34;
Voor elke variant geldt dat de twee gelijkvloerse aansluitingen worden vervangen door één ongelijkvloerse
aansluiting. Dit is bevorderlijk voor de doorstroming op de N34, maar levert geen verschil tussen de varianten
onderling op, waardoor alle vijf varianten gelijk worden beoordeeld.
Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer: de bereikbaarheid van het gemotoriseerde verkeer van en naar de
N34;
De bereikbaarheid van het gemotoriseerde verkeer is berekend door de omrijfactoren van de bepalende
kernen uit het studiegebied via de N34, zowel naar het noorden als naar het zuiden, te ontsluiten. Hierbij wordt
ook de Borgerderweg als mogelijke uitvalsroute beschouwd. De omrijfactoren zijn leidend voor de beoordeling
van de bereikbaarheid van het gemotoriseerde verkeer. In bijlage 6 staat per variant omschreven hoe groot de
omrijfactoren zijn. Hieruit komt naar voren dat de varianten vier en acht de laagste omrijfactoren hebben en
variant vijf en tien de hoogste omrijfactoren hebben.
Bereikbaarheid overig verkeer: de bereikbaarheid van het langzame verkeer, zoals landbouwvoertuigen,
fietsers en voetgangers;
Omdat er geen schakels voor het langzame verkeer komen te vervallen worden alle varianten op het gebied
van de bereikbaarheid van het overige verkeer gelijk beoordeeld.
Verkeersdruk: de verkeerstoename van het gemotoriseerde verkeer per wegvak.
De verkeersdruk is afhankelijk van de verandering van verkeersstromen in het studiegebied. Aan de hand van
de te verwachte intensiteitsveranderingen kan gesteld worden of een variant wenselijk is of juist niet. De
verkeersdruk is bepaald aan de hand van de verkeersstromeneffectenkaart uit de voorstudie van de Grontmij
(zie bijlage 18) en de ligging van de varianten in het studiegebied. De varianten vier en acht zijn hierbij
vergeleken met de verkeersstromeneffectenkaart uit bijlage 7 en de varianten vijf, negen en tien zijn
vergeleken met de verkeersstromeneffectenkaart uit bijlage 8. Uit deze onderlinge beoordeling blijken de
varianten acht en negen het meest geschikt, en de varianten vijf en tien het minst geschikt.
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Conclusie gebruikswaarde
In tabel 4.1 staan de bevindingen op het gebied van de gebruikswaarde per variant weergegeven. Hierbij zijn de
varianten onderling naar wenselijkheid beoordeeld. Aan de hand van deze beoordeling wordt vastgesteld
welke varianten wenselijk zijn en welke minder wenselijk zijn. De beoordeling van de varianten gebeurt aan de
hand van een onderlinge score, waarbij vijf als hoogste waarde wordt beschouwd en één als laagste waarde.
Als er geen onderlinge verschillen tussen de varianten optreden wordt de waarde drie toegekend.

Verkeerskundige aspecten

Oplossingsrichting 2
Variant 4 Variant 5

Oplossingsrichting 3
Variant 8
Variant 9
Variant 10

Verkeersfunctie N34

3

3

3

3

3

Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer

5

3

4

1

2

Odoorn

3

3

3

3

3

Klijndijk

5

2

5

3

2

Valthe en Valthermond

5

3

5

1

3

Westzijde N34 (t' Haantje
Odoornerveen en Kibbelveen)

5

5

2

1

3

Bereikbaarheid overige verkeer

3

3

3

3

3

Verkeersdruk

3

2

4

5

2

Odoorn

5

2

4

3

1

Klijndijk

5

2

4

3

1

Valthe en Valthermond

1

4

2

5

3

Westzijde N34 (t' Haantje
Odoornerveen en Kibbelveen)

1

2

4

5

3

Emmen-Noord

1

4

2

3

5

Exloo

5

2

4

3

1

Tabel 4.1 De beoordeling van de gebruikerswaarde per variant
Uit de bovenstaande tabel blijken de varianten vier en acht verkeerskundig gezien het meest wenselijk. De
varianten vijf en tien scoren het laagst en zijn daarom minder wenselijk. In deel IV wordt een overzicht van alle
aspecten weergegeven.
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4.2
Belevingswaarde
De belevingswaarde heeft betrekking op de kwaliteit van de omgeving en het gebruik daarvan (hoe individuen
de omgeving ervaren) (Ruimtexmilieu, 2012). Voor de studie houdt dit in dat de belevingswaarde als
indicatiemiddel kan worden gebruikt om het belang van de omgeving aan te geven. Hierbij hanteert de
provincie Drenthe een zevental kernkwaliteiten, om tot een leefbare omgeving te komen. Het gaat hierbij om
de volgende kernkwaliteiten (Omgevingsvisie Drenthe, 2010):
-

Veiligheid;

-

Milieu (Rust);

-

Ruimte;

-

Natuur;

-

Landschap;

-

Oorspronkelijkheid;

-

Kleinschaligheid.

Deze kernkwaliteiten komen nauwlettend aan bod tijdens deze studie. Het KKT (Kernkwaliteitenteam) binnen
de provincie Drenthe koestert de landschappelijke waarden in Drenthe en zet in op de ontwikkelingen die tot
een bruisende omgeving in Drenthe leiden. Het KKT heeft als belangrijke taak deze missie te vervullen, waarbij
voornamelijk wordt gestuurd op (Provincie Drenthe, 2012f):
-

Het behouden en waar mogelijk versterken van kernkwaliteiten;

-

Het zorgvuldig gebruik maken de ruimte;

-

Het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving.

Voor de studie is gebruik gemaakt van deze expertise, zodat een betrouwbaar oordeel over de
omgeving(saspecten) kan worden geveld. In bijlage 9 staat de gehele rapportage van het KKT weergegeven.
Hierin staat als belangrijk speerpunt dat de N34 en dus ook de toegangswegen naar de N34 niet op zichzelf
staan, maar deel uitmaken van een groter geheel. Hiermee wordt bedoeld dat alle aansluitingen op de N34 op
een consistente wijze moeten worden vormgegeven (Omgevingsvisie Drenthe, 2010).
De belevingswaarde kan voor deze studie in drie verschillende categorieën worden opgedeeld. Deze
categorieën kunnen op hun beurt weer in een aantal verschillende subcategorieën (indicatoren) worden
onderverdeeld. De drie categorieën waar het om gaat zijn veiligheid, milieu en omgeving.
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4.2.1
Veiligheid
Veiligheid kan worden onderverdeeld in twee soorten van veiligheid, namelijk subjectieve en objectieve
(verkeers)veiligheid. Beide soorten spelen een belangrijke rol in de normering van verkeersveiligheid.
Objectieve veiligheid staat voor de werkelijke veiligheid en subjectieve veiligheid staat voor de gevoelsmatige
verkeersveiligheid (Infopolitie, 2010).
Objectieve veiligheid
Om een beeld te schetsen van de te verwachten verandering op het gebied van verkeersveiligheid (van een
gelijkvloerse aansluiting naar een ongelijkvloerse aansluiting) worden kentallen gebruikt die het verschil
aantonen tussen de huidige verkeersveiligheid en de verwachte verkeersveiligheid. Deze kentallen zijn
afkomstig uit onderzoeken van Rijkswaterstaat en het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid). Rijkswaterstaat gaat uit van een reductie van 75 % van de verkeersongevallen (Ministerie
Verkeer en Waterstaat, 1996) en het SWOV gaat uit van een reductie van 50 % van de verkeersongevallen
(Flinch et al., 1994). Het beoogde doel om het aantal verkeersongevallen te reduceren wordt bereikt. Echter
hebben deze waarden voor de waardering van de verkeersveiligheid van de varianten onderling geen
betekenis, omdat bij alle varianten een ongelijkvloerse aansluiting wordt gerealiseerd.
Subjectieve veiligheid
De subjectieve veiligheid kan worden vertaald naar de gevoelsmatige veiligheid, die de toekomstige aansluiting
ten opzichte van de bestaande twee aansluitingen vertoont. Dit zal naar verwachting een positief resultaat zijn,
omdat het aantal conflictpunten omlaag gaat. Echter kan de subjectieve veiligheid niet met zekerheid worden
vastgesteld, omdat het een gevoelskwestie is. Daarom worden alle varianten gelijk beoordeeld.
4.2.2
Milieu
Het milieu geeft de leefkwaliteit in een bepaald gebied weer. Voor de studie gaat het om de leefkwaliteit in de
zin van een schone en veilige omgeving, waar het goed vertoeven is (Leidelmeijer en Marsman, 1999). De
relevante milieuaspecten die hierbij een rol spelen zijn: geluid, lucht, geur, hydrologie, afval en rust.
In tabel 4.2 is de beoordeling van de milieuaspecten per variant weergegeven. De toelichting op de
milieuaspecten komt daarna aan bod. De beoordeling van de varianten gebeurt aan de hand van een
onderlinge score, waarbij vijf als hoogste waarde wordt beschouwd en één als laagste waarde. Mochten er
geen onderlinge verschillen tussen de varianten optreden dan wordt de waarde drie toegepast

Milieu

Oplossingsrichting 2
Variant 4
Variant 5

Oplossingsrichting 3
Variant 8
Variant 9
Variant 10

Geluid

5

3

5

3

3

Lucht

5

3

5

3

3

Geur

3

3

3

3

3

Hydrologie

2

5

2

5

5

Afval

3

3

3

3

3

Rust (licht)

5

4

4

4

4

Tabel 4.2: De beoordeling van de milieuaspecten per variant
Geluid
De geluidkwaliteit is bepaald aan de hand van de verkeersstromeneffectenkaart (Grontmij, 2010b), en de
hoeveelheid geluidsgevoelige objecten die gepasseerd worden. Hieruit komen de varianten vier en acht als
meest gunstig naar voren, omdat ze naar verhouding de minste geluidsoverlast (zullen) veroorzaken (zie bijlage
10).
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Lucht
De luchtkwaliteit is bepaald aan de hand van de verkeersstromeneffectenkaart (Grontmij, 2010b). Uit deze
afbeelding kan worden herleid op welk wegvak meer verkeer gaat rijden, waardoor de luchtkwaliteit op dat
trajectgedeelte minder wordt, omdat ze meer woningen aandoen. De varianten die hierbij positief scoren zijn
variant vier en acht (zie bijlage 10).
Geur
Er zijn in het studiegebied geen geurverstorende objecten, waardoor alle varianten gelijk kunnen worden
beoordeeld.
Hydrologie
Hydrologie geeft inzicht over de eigenschappen van water in de atmosfeer. Voor de studie hoeft enkel rekening
te worden gehouden met de kwaliteit van het grondwater. Hieruit komt naar voren dat de varianten vier en
acht minder wenselijk omdat ze in het grondwaterbeschermingsgebied liggen. Echter kunnen er
compenserende maatregelen getroffen worden die dit mogelijke probleem ondervangen (zie bijlage 11).
Afval
Er worden geen schadelijke stoffen over de toekomstige aansluiting vervoerd, waardoor alle varianten gelijk
kunnen worden beoordeeld. Zie voor meer informatie externe veiligheid in hoofdstuk 4.2.3.
Rust (licht)
De rust staat voor de stilte en duisternis in het studiegebied. Het is hierbij belangrijk dat er terughoudend met
lichtbronnen omgegaan wordt. In het rapport over de kernkwaliteiten wordt variant vier op dit punt als meest
wenselijk beoordeeld. De overige varianten worden gelijk beoordeeld (zie bijlage 9).
4.2.3
Omgeving
De omgevingsaspecten geven de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte weer. De aspecten die hierbij een
belangrijke rol spelen zijn archeologie, aardkundige waarden, cultuurhistorie, landschappelijke waarden,
ecologie, flora en fauna en externe veiligheid. De beoordeling van de omgevingsaspecten is gebaseerd op het
rapport van het Kernkwaliteitenteam (zie bijlage 9) en verschillende omgevingseffectenkaarten (Provincie
Drenthe, 2010) en (Provincie Drenthe, 2012c), (zie bijlage 11).
In onderstaande tabel 4.3 staat de beoordeling van de omgeving per variant weergegeven. De toelichting op de
omgevingsaspecten komt daarna aan bod. Hierbij zijn de varianten onderling naar wenselijkheid beoordeeld.
Aan de hand van deze beoordeling kan worden vastgesteld welke varianten wenselijk zijn en welke minder
wenselijk zijn. De beoordeling van de varianten gebeurt aan de hand van een onderlinge score, waarbij vijf als
hoogste waarde wordt beschouwd en één als laagste waarde. Mochten er geen onderlinge verschillen tussen
de varianten optreden dan wordt de waarde drie toegepast

Omgeving

Oplossingsrichting 2
Variant 4
Variant 5

Oplossingsrichting 3
Variant 8
Variant 9
Variant 10

Archeologie

3

2

4

5

1

Aardkundige waarden

5

4

2

1

3

Cultuurhistorie

5

4

3

1

2

Landschappelijke waarden

5

4

2

1

3

Ecologie

5

2

4

3

1

Flora en Fauna

5

3

4

2

1

Externe veiligheid

3

5

3

3

5

Tabel 4.3: De beoordeling van de omgevingsaspecten per variant
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Archeologie
Archeologie heeft betrekking op de waarde onder de grond. Aan de hand van de archeologische
beleidsadvieskaart van de Provincie Drenthe voor de gemeente Borger-Odoorn, kan worden vastgesteld welke
waarden er aan de bodem zijn toegekend. Ook staat hierin vermeld welke handelingen verricht moeten
worden bij ingrepen dieper dan 30 centimeter in de grond. Uit deze beleidsadvieskaart blijken de varianten
acht en negen het meest wenselijk, omdat ze vooralsnog geen tot nauwelijks archeologische waarden
doorkruisen. Voor meer informatie over de archeologische waarden en een weergave van de archeologische
beleidsadvieskaart kan bijlage 9 en 11 geraadpleegd worden.
Aardkundige waarden
De aardkundige waarden hebben betrekking op de waarde van de ondergrond. Voor alle varianten geldt dat ze
over de Hondsrug lopen, waardoor ze een waardevol aardkundig gebied doorkruisen. Ook de aardkundige
waarden worden bepaald aan de hand van de archeologische beleidsadvieskaart. De varianten waarbij de
minste infrastructurele ingrepen benodigd zijn worden als meest gunstig beschouwd. Hierdoor scoren de
varianten vier en vijf het beste. Voor meer informatie over de aardkundige waarden en een weergave van de
archeologische beleidsadvieskaart kan bijlage 9 en 11 geraadpleegd worden.
Cultuurhistorie
De cultuurhistorie wordt gebaseerd op de historische waarden onder de grond en de historische contouren en
gebouwen in het landschap. De cultuurhistorie wordt ook gebaseerd op de archeologische beleidsadvieskaart.
Hieruit komen de varianten vier en vijf als meest gunstig naar voren, omdat de oorspronkelijke structuur hierbij
het minste wordt aangetast. Voor meer informatie over de cultuurhistorische waarden en een weergave van de
archeologische beleidsadvieskaart kan bijlage 9 en 11 geraadpleegd worden.
Landschappelijke waarden
De landschappelijke waarden hebben betrekking op de eenduidigheid en contouren van het landschap. De
landschappelijke waarden worden voornamelijk gebaseerd op de verbinding tussen de dorpen en natuur,
waarbij een doorkruising van het landschap als ongewenst wordt beschouwd. Omdat er van bestaande
infrastructuur gebruik wordt gemaakt scoren de varianten vier en vijf het meest gunstig. Zie voor meer
informatie het advies van het kernkwaliteitenteam in bijlage 9.
Ecologische waarden
De ecologische waarden zijn bepaald aan de hand van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en de EVZ
(Ecologische Verbindingszone). De EHS staat voor de natuurgebieden en de EVZ staat voor de verbinding tussen
de verschillende natuurgebieden. De varianten die de EHS en/of EVZ doorkruisen zijn minder gunstig en zullen
een lagere beoordeling krijgen. Alleen de varianten vier en acht doorkruisen geen ecologische structuur,
waardoor deze varianten positief worden beoordeeld. Voor meer informatie over de ecologische waarden en
een weergave van de EHS en EVZ kan bijlage 9 en 11 geraadpleegd worden.
Flora en Fauna
Flora en fauna maken onderdeel uit van de ecologie en staan tijdens deze studie voor de planten en dieren uit
3
het studiegebied. De flora en fauna die voor de studie van belang zijn staan vermeld in de FF-wet en op de
4
rode lijst . Dit zijn landelijk vastgestelde documenten waarin de beschermde planten en dieren in Nederland
zijn beschreven.

3
4

Op de rode lijst staan planten en dieren vermeld die beschermd zijn
In de FF-wet (Flora en fauna wet) staan planten en dieren vermeld die wettelijk beschermd zijn
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Aan de hand van een kilometreringskaart is bepaald hoeveel rode lijst en FF-wet organismen per vierkante
kilometer in het studiegebied aanwezig zijn. De varianten waarbij de minste beschermde planten en dieren
worden aangedaan zijn het gunstigst. Dit houdt in dat de varianten vier en acht het meest wenselijk zijn. Voor
meer informatie over de flora en faunaregeling en weergave van de flora en fauna in het studiegebied kan
bijlage 9 en 12 geraadpleegd worden.
Externe Veiligheid
Voor de externe veiligheid hanteert de provincie een signaleringskaart. Dit is ten opzichte van een risicokaart
uitgebreider en doeltreffender, omdat er meer risico’s op vermeld staan. Uit de signaleringskaart blijken de
varianten vijf en tien het beste te scoren, omdat ze geen externe veiligheidsobjecten doorkruisen. Voor meer
informatie over de externe veiligheid en een afbeelding van de signaleringskaart kan bijlage 11 geraadpleegd
worden.
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4.2.4
Conclusie belevingswaarde per variant
In tabel 4.4 staat het totale eindresultaat van de belevingswaarde per variant weergegeven. Hierbij zijn de
varianten onderling naar wenselijkheid beoordeeld. Aan de hand van deze beoordeling kan worden vastgesteld
welke varianten wenselijk zijn en welke minder wenselijk zijn. De beoordeling van de varianten gebeurt aan de
hand van een onderlinge score, waarbij vijf als hoogste waarde wordt beschouwd en één als laagste waarde.
Mochten er geen onderlinge verschillen tussen de varianten optreden dan wordt de waarde drie toegepast.
Voor de totstandkoming van de beoordeling van de varianten kan de bijlage 9, 10, 11 en 12 geraadpleegd
worden.
Belevingsaspecten

Oplossingsrichting 2
Variant 4
Variant 5

Variant 8

Oplossingsrichting 3
Variant 9
Variant 10

Veiligheid
Objectieve veiligheid

3

3

3

3

3

Subjectieve veiligheid

3

3

3

3

3

Geluid

5

3

5

3

3

Lucht

5

3

5

3

3

Geur

3

3

3

3

3

Hydrologie

2

5

2

5

5

Afval

3

3

3

3

3

Rust

5

4

4

4

4

Archeologie

3

2

4

5

1

Aardkundige waarden

5

4

2

1

3

Cultuurhistorie

5

4

3

1

2

Landschappelijke waarden

5

4

2

1

3

Ecologie

5

2

4

3

1

Flora en Fauna

5

4

2

2

4

Externe veiligheid

3

5

3

3

5

Milieu

Omgeving

Tabel 4.4: De belevingswaarden per aspect per variant
Uit de bovenstaande tabel komt variant vier als meest geschikte oplossingsmogelijkheid naar voren en sluit
tevens het beste aan bij de wensen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit (Provincie Drenthe, 2012c). De minst
geschikte varianten zijn variant negen en tien, omdat ze in relatief veel landschappelijke ingrepen resulteren.
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4.3
Toekomstwaarde
De toekomstwaarde geeft inzicht in de duurzame ontwikkeling van het leefmilieu. Hierbij is het belangrijk dat
de toekomstige ontwikkelingen doelmatig, uitbreidbaar, aanpasbaar en flexibel zijn (Ruimtexmilieu, 2012).
Voor de studie zijn de toekomstige ontwikkelingen op landschappelijk en verkeerskundig gebied
geïnventariseerd.
Op landschappelijk gebied zijn er geen specifieke ontwikkelingen in het studiegebied gepland. Dit komt
voornamelijk doordat de N34 in het studiegebied als zelfstandig lijnelement element wordt beschouwd,
waarbij geen duidelijke relatie tussen het landschap en de N34 aanwezig is. Echter is het voor de ontwikkeling
van de toekomstige aansluiting wel belangrijk dat de Hondsrug een ruimtelijke drager van het gebied blijft,
waaruit het (historische) verhaal over de Hondsrug kan worden opgemaakt.
Op verkeerskundig gebied voldoen alle varianten aan de toekomstige ontwikkelingen. Er zijn namelijk geen
toekomstige ontwikkelingen voor een verbreding van de N34 of vervangen van de bestaande kunstwerken in
het studiegebied gepland.
Alle varianten resulteren in dezelfde toekomstwaarde, waardoor dit aspect niet wordt meegenomen naar deel
IV (afwegingen).
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5.

Technische haalbaarheid

De technische haalbaarheid bestaat uit de technische inpassing van de varianten in de omgeving (Wamelink et
al., 2007). Hierbij zijn de varianten aan de hand van het handboek wegontwerp (CROW, 2002) en de
ontwerpcriteria van de provincie Drenthe (Provincie Drenthe, 2003) vormgegeven.
5.1
Inpassing varianten
In deze paragraaf draait het om de locatiebepaling van de varianten en de daarmee gemoeide consequenties.
De definitieve vormgeving komt in deel V (het ontwerp) aan bod.
Voor de inpassing van de vijf varianten gelden de volgende algemene uitgangspunten:
-

Ongelijkvloerse aansluiting;

-

Afmetingseisen voor op- en afritten van een stroomweg 2x1 rijstroken;

-

Afmetingseisen voor gebiedsontsluitingswegen;

-

Aansluiting stroomwegen middels gebiedsontsluitingswegen;

-

Ontsluitingen middels een rotonde;

-

Minimale overspanningeisen kunstwerk.

Daarnaast moeten er ook een aantal specifieke keuzes per variant gemaakt worden als:
-

Keuze tussen een viaduct of tunnel;

-

Keuze tussen een haarlemmermeer- of half klaverbladoplossing;

-

Keuze tussen bestaande of nieuwe infrastructuur;

-

Keuze tussen de aanleg van fietsvoorzieningen of juist niet.

De keuzes die per variant centraal komen te staan zijn uitgewerkt in onderstaand kader. Hierbij is het eerst
genoemde uitgangspunt leidend, boven de daaropvolgende uitgangspunten.
Viaduct of tunnel:
1. Als de variant op een bestaand kunstwerk ligt gaat de voorkeur uit naar dat type kunstwerk;
2. Als de variant in het grondwaterbeschermingsgebied ligt gaat de voorkeur uit naar een viaduct;
3. Als de variant in het open landschap ligt gaat de voorkeur uit naar een tunnel.
Haarlemmermeer- of halfklaverbladoplossing:
1. De voorkeur gaat uit naar een haarlemmermeeroplossing, omdat dit past binnen de homogeniteit van de
N34, daarnaast heeft deze oplossing als voordeel dat het minder ruimte in beslag neemt, logische en
eenvoudige rijrichtingen heeft en goed berijdbaar is;
2. Mocht een haarlemmermeeroplossing niet inpasbaar zijn wegens barrièrevorming gaat de voorkeur uit
naar een halfklaverbladoplossing.
Bestaande of nieuwe infrastructuur:
De voorkeur gaat uit naar het gebruik van bestaande infrastructuur, mits dit niet tot lange omrijfactoren leidt.
Aanleg fietsvoorziening:
Alleen fietsvoorzieningen ter compensatie toepassen.
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In tabel 5.1 en 5.2 staan de inpassingstekeningen en bijbehorende specifieke eigenschappen per variant
vermeld. Voor een brede onderbouwing van de totstandkoming van de inpassing van de varianten in de
omgeving kan bijlage 13 nagelezen worden.
Oplossingsrichting 2: Aansluiting op een bestaand kunstwerk en deel op een nieuw gedeelte.
Variant
4.

5.

Omschrijving
Aansluiting Slenerweg

Specifieke eigenschappen:

Aansluiting Torenweg

-

Verbreden viaduct;

-

Haarlemmermeeroplossing;

-

Gebruik van bestaande
infrastructuur;

-

Fietsvoorziening naast invalsweg
(paarse lijn).

Specifieke eigenschappen:
-

Naast bestaande tunnel, nieuwe
tunnel voor het fietsverkeer;

-

Halfklaverbladoplossing;

-

Gebruik van bestaande
infrastructuur;

-

Fietsvoorziening naast invalsweg
(paarse lijn).

Tabel 5.1: Inpassing van de varianten in de omgeving
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Oplossingsrichting 3: Aansluiting op een geheel nieuwe locatie waar geen infrastructuur aanwezig is.
Variant
8.

9.

Omschrijving
Aansluiting Slenerweg

Specifieke eigenschappen:

Aansluiting Torenweg

-

Nieuwe viaduct;

-

Haarlemmermeeroplossing ;

-

Gebruik nieuwe infrastructuur;

-

Geen fietsvoorzieningen.

5

Specifieke eigenschappen:

10. Aansluiting Zijtak

-

Nieuwe tunnel;

-

Haarlemmermeeroplossing;

-

Gebruik nieuwe infrastructuur en
deels bestaande infrastructuur;

-

Geen fietsvoorzieningen.

Specifieke eigenschappen:
-

Nieuwe tunnel;

-

Haarlemmermeeroplossing;

-

Gebruik nieuwe infrastructuur en
deels bestaande infrastructuur;

-

Geen fietsvoorzieningen.

Tabel 5.2: Inpassing van de varianten in de omgeving

5

Variant acht is niet inpasbaar middels een haarlemmermeer- of halfklaverbladoplossing zonder één van de
aanwezige kunstwerken op de N34 te overlappen. Om toch een beeld te schetsen van de situatie is variant 8,
inclusief overlapping van het kunstwerk, middels een haarlemmermeeroplossing vormgegeven
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5.2
Conclusie inpassing variant
De varianten vier, vijf, negen en tien zijn wenselijk, omdat ze in de omgeving inpasbaar zijn zonder dat er
barrières worden doorkruist. Variant acht is daarentegen niet wenselijk, omdat deze variant niet in de
omgeving inpasbaar is.
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6.

Financieel economische haalbaarheid

De financieel economische haalbaarheid geeft inzicht in de te verwachten kosten per variant (Wamelink et al.,
2007). De te verwachten kosten dienen ter indicatie en geven inzicht in de kostenverhoudingen.
Naast de (investerings)kosten spelen risico’s een belangrijke rol bij de bepaling van de totale kosten. Daarom
zijn in dit hoofdstuk naast de kosten een aantal belangrijke risicofactoren (die nog niet in de voorgaande
hoofdstukken aan bod zijn gekomen) in kaart gebracht.
6.1
Ruwe schatting kosten
De te verwachten kosten per variant zijn gebaseerd op de directe kosten en de grondwervingskosten. Dit zijn
maatgevende aspecten om de kostenverhouding per variant aan te tonen. De directe kosten staan voor de
gemaakte kosten voor het benodigde materiaal, de benodigde grondstoffen en de verrichtte manuren. De
grondwervingskosten zijn kosten voor het opkopen van nieuwe grond voor de toekomstige aansluiting.
De directe kosten en grondwervingskosten zijn gebaseerd op kentallen van de provincie Drenthe die afkomstig
zijn van eerder dit jaar uitgevoerde bouwprojecten. Voor de berekening van de kosten per variant zijn globale
kosten, zoals eenheidsprijzen, kosten per strekkende meter of kosten per oppervlak gehanteerd. Om de te
verwachte kosten per variant te berekenen is uitgegaan van de technische inpassingstekening uit hoofdstuk 5,
waaruit naar voren komt hoe de variant het beste in de omgeving kan worden ingepast.
De directe kosten plus grondwervingskosten per variant zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
-

Basis;
o

Grondwervingskosten.

-

Gebiedsontsluitingsweg;
o Voorbereidende werkzaamheden;
o Grondwerken;
o Verhardingen;
o Weginrichting;
o Groenvoorziening.

-

Fietspad; (Indien noodzakelijk)
o Voorbereidende werkzaamheden;
o Grondwerken;
o Verhardingen;
o Weginrichting;
o Groenvoorziening.

-

Aansluitingen N34;
o Voorbereidende werkzaamheden;
o Grondwerken;
o Verhardingen;
o Weginrichting;
o Groenvoorziening.

-

Viaduct of tunnel;
o Viaduct of tunnel;
o Westelijke toerit viaduct of tunnel;
o Oostelijke toerit viaduct of tunnel.

-

Rotonde;
o Rotonde.
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De geschatte kosten per variant zijn in tabel 6.1 weergegeven. Uit de tabel komt naar voren dat het gebruik van
bestaande infrastructuur voordeliger is dan de aanleg van nieuwe infrastructuur. Voor een uitwerking van de
raming kan bijlage 14 geraadpleegd worden.
Type varianten

Kosten

6

Variant 4

€ 3.642.125,00

Variant 5

€ 3.619.780,00

Variant 8

€ 5.342.860,00

Variant 9

€ 5.643.760,00

Variant 10

€ 5.617.500,00

Tabel 6.1: Directe kosten en grondwervingskosten per variant
Naast de kosten voor het opbreken van de twee aansluitingen en de verbreding van de Borgerderweg kunnen
de volgende kosten een rol spelen:
-

De indirecte kosten (eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico);

-

De engineeringskosten;

-

De overige kosten (onvoorziene kosten);

-

Maatregelen die getroffen moeten worden naar aanleiding van de RO procedure;

-

Kabels en leidingen Tenned hoogspanningskabels;

-

Kabels en leidingen NAM hoofdbuisleiding;

-

Kabels en leidingen GasUnie hoofdbuisleiding;

-

Geluidswerende en/ of geluidsreducerende voorzieningen;

-

Sanering grondverontreiniging;

-

Kosten die voortvloeien uit het archeologischonderzoek;

-

OTB Ontwerp Tracé besluit (Planologische ontwikkelingen, bestemmingsplanwijzigingen, procedures);

-

ANWB bewegwijzering;

-

Prijsindexatie 2013;

-

B.T.W.

Het definitieve eindbedrag zal voor het gehele project hoger uitvallen, omdat niet alle kosten in de scope zijn
meegenomen.

6

De kosten voor het opbreken van de huidige twee aansluitingen en de eventuele verbreding van de
Borgerderweg zijn buiten de scope gelaten. Dit heeft op de kostenverhoudingen van het project geen invloed,
omdat voor alle varianten dezelfde uitgangspunten gelden. Daarnaast zijn deze kosten gezien de omvang van
het gehele project relatief laag
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6.2
Risico’s
Risico’s zijn gevaren die over het algemeen gepaard gaan met onkosten. Voor de haalbaarheid is het daarom
belangrijk om risico’s in kaart te brengen, om de kans op nadelige gevolgen te beperken. Voor de studie zijn
risico’s in kaart gebracht die nog niet in de voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn gekomen zoals: Het
gebrek aan draagvlak en de hoeveelheid bestemmingswijzigingen.
6.2.1
Gebrek aan draagvlak
Het creëren van draagvlak staat voor de ondersteuning van het beleid, standpunten en belangen (Hemminga,
2008). Draagvlak is een belangrijk aspect binnen het onderzoek en wordt daarom nader onderzocht. Tijdens de
studie draait het om het interne draagvlak binnen de provincie Drenthe, waarbij verkeerskundige aspecten en
omgevingsaspecten zijn onderzocht.
Op verkeerskundig gebied voldoen alle varianten aan de beleidsdoelstellingen, waardoor de varianten vanuit
de verkeerskundige hoek draagvlak hebben. Echter sluiten niet alle varianten aan op de beleidsdoelstellingen
van de omgeving. Dit komt doordat verkeerskundige aspecten gedeeltelijk conflicteren met de
omgevingsaspecten. Om toch overeenstemming te krijgen, moeten er afwegingen worden gemaakt. Om deze
reden heeft het KKT een document opgesteld waarin de gevolgen per variant zijn weergegeven, zodat de
wenselijke varianten kunnen worden herleid (Zie bijlage 9).
6.2.2
Bestemmingswijzigingen
In het bestemmingsplan staan de verplichtingen aan de openbare ruimte vermeld (Bestemmingsplan, 2008).
Voor alle varianten geldt dat er een bestemmingsplanwijziging moet plaatsvinden. Alleen verschilt de
hoeveelheid bestemmingswijzigingen per variant. Het risico hangt af van de lengte van het tracé en de
hoeveelheid bestemmingsdoorkruisingen. In tabel 6.2 staat per variant weergegeven hoeveel
bestemmingswijzigingen er vereist zijn, uitgaande van de technische inpassingstekening uit hoofdstuk 5.
7

Varianten

Verandering bestemmingen (aantal)

Variant 4

15 bestemmingswijzigingen

Variant 5

24 bestemmingswijzigingen

Variant 8

15 bestemmingswijzigingen

Variant 9

21 bestemmingswijzigingen

Variant 10

24 bestemmingswijzigingen

Tabel 6.2: Vereiste aantal bestemmingswijzigingen per variant
Uit de tabel 6.2 blijken de varianten vier en acht het meest wenselijk, omdat de minste bestemmingen hoeven
te worden gewijzigd, waardoor de kans op vervolgprocedures kleiner is. Daarnaast hebben variant vier en acht
als voordeel dat de tracélengte korter is dan bij de andere varianten. In bijlage 15 zijn de verschillende
bestemmingswijzigingen in verschillende kaarten weergegeven.

7

De bestemmingswijzigingen voor de eventuele verbreding van de Borgerderweg zijn niet meegenomen
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6.3 Conclusie financieel economische haalbaarheid
In tabel 6.3 wordt de waardering van de financieel economische haalbaarheid ten aanzien van de verschillende
varianten weergegeven. Aan de hand van deze beoordeling kan worden achterhaald hoe de varianten zich
onderling verhouden op financieel gebied. Hierbij lopen de waarden uiteen van één tot vijf, waarbij vijf als
hoogste waarde wordt beschouwd en één als laagste. Als er geen onderlinge verschillen tussen de varianten
optreden, wordt er een waarde van drie gehanteerd.
Kosten

Variant 4

Variant 5

Variant 8

Variant 9

Variant 10

4

5

3

1

2

Draagvlak

5

4

3

3

3

Bestemmingsplan

5

2

5

3

2

Kosten
Grondkosten en directe kosten
Risico’s

Tabel 6.3: De beoordeling van de kosten per variant
Uit de bovenstaande tabel blijkt wat betreft de grondkosten en directe kosten dat variant vier en vijf het meest
voordelig zijn. Qua risico’s scoren variant vier en acht het beste, waardoor variant vier in zijn totaliteit het
meest financieel economisch voordelig is.
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DEEL IV
Afwegingen
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7.

Beoordeling varianten

Het doel van dit hoofdstuk is een betrouwbaar oordeel over de verschillende varianten te geven, die
uiteindelijk tot één voorkeurslocatie leidt.
7.1
Standaardisatie
De standaardisatie geeft een samenvattend eindresultaat van de aspecten uit de haalbaarheidsstudie weer. De
varianten zijn hierbij onderling naar wenselijkheid beoordeeld, zodat er geen waardeoordeel is toegekend (zie
tabel 7.1). De waarden lopen uiteen van één tot vijf, waarbij vijf als hoogste waarde wordt beschouwd en één
als laagste. Als er geen onderlinge verschillen tussen de varianten optreden wordt een waarde van drie
gehanteerd. Voor een uitgebreide standaardisatie kan bijlage 16 nageslagen worden.
Scorenkaart
Variant 4
Functionele Haalbaarheid
Verkeerskundige aspecten
5
Veiligheid
3
Milieu
5
Omgeving
5
Technische Haalbaarheid
Inpasbaarheid
5
Financieel economische Haalbaarheid
Kosten
4
Risico's
5
Tabel 7.1: Standaardisatie van de varianten

Variant 5

Variant 8

Variant 9

Variant 10

2
3
3
3

4
3
5
4

3
3
3
2

1
3
3
1

5

1

5

5

5
3

3
4

1
3

2
1

Er wordt bij de beoordeling van de varianten geen weging toegepast, omdat een weging tot een (subjectief)
waardeoordeel leidt.
7.2
Conclusie
Uit de standaardisatie en de voorgaande hoofdstukken blijkt de locatie van variant vier het meest wenselijk.
Om deze reden wordt variant vier meegenomen naar deel V (het ontwerp) waar de voorkeursvariant in de
omgeving wordt ingepast en op kosten wordt beoordeeld.
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DEEL V
Het ontwerp
Vanuit de opleiding is aan de student meegegeven dat er vier verschillende voorlopige ontwerpen moeten
worden ontwikkeld, waaruit één definitief ontwerp moet voortvloeien. Hierbij is het belangrijk dat het
definitieve ontwerp van detailleringen en een kostenraming wordt voorzien.
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8.

Ontwerpfase

Na de definitiefase komt de ontwerpfase aan bod. Tijdens de definitiefase draaide het vooral om het plan
concreter vorm te geven. In de ontwerpfase draait het om de inpassing van de voorkeursvariant in de
omgeving.
De ontwerpfase bestaat uit drie onderdelen:
-

het opstellen van verschillende inrichtingsontwerpen;

-

het vaststellen van een definitief ontwerp;

-

het opstellen van een kostenraming.

In de volgende paragrafen worden deze onderdelen nader toegelicht.
8.1
Inrichtingsontwerpen (voorlopige ontwerpen)
In de definitiefase is vastgesteld dat de toekomstige aansluiting bij viaduct Slenerweg moet komen. Voor deze
locatie zijn een drietal inrichtingsontwerpen mogelijk die tot vier verschillende voorlopige ontwerpen leiden.
Deze inrichtingsontwerpen en voorlopige ontwerpen zijn gebaseerd op de onderstaande randvoorwaarden,
waarbij de randvoorwaarden worden gebaseerd op het handboek wegontwerp (CROW, 2002) en de
ontwerpcriteria van de provincie Drenthe (Provincie Drenthe, 2003.
Randvoorwaarden varianten:
-

Ongelijkvloerse aansluiting door middel van een viaduct;

-

Afmetingseisen voor op- en afritten van een stroomweg 2x1 rijstroken;

-

Afmetingseisen voor gebiedsontsluitingswegen;

-

Afmetingseisen voor een fietspad;

-

Voldoen aan de minimale geometrische vormen van een wegtracé;

-

Ontsluitingen middels een rotonde;

-

Gebruik van bestaande infrastructuur.

In tabel 8.1 worden de verschillende inrichtingsmogelijkheden met bijbehorende voorlopige ontwerpen
weergegeven. Voor een weergave van de voorlopige ontwerpen kan bijlage I geraadpleegd worden.
Inrichtingsontwerp

Verschillende voorlopige ontwerpen

1.

Haarlemmermeeroplossing

Voorlopig ontwerp 1

2.

Halfklaverbladoplossing

Voorlopig ontwerp 2

3.

Combinatie van een haarlemmermeeroplossing
en een halfklaverbladoplossing

Voorlopig ontwerp 3
Voorlopig ontwerp 4

Tabel 8.1: De inrichtingsontwerpen
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8.1.1
Voorlopig ontwerp 1
Voorlopig ontwerp 1 is vormgegeven door middel van een haarlemmermeeroplossing. Dit is vanuit provinciaal
belang de meest wenselijke oplossingsvariant mits het inpasbaar is in de omgeving. Een haarlemmermeeroplossing heeft als voordelen dat het relatief weinig ruimte in beslag neemt, zorgt voor goede
afwikkelingsmogelijkheden en logische rijrichtingen heeft. Nadelen bij deze variant zijn de doorkruising van een
hoofdbuisleiding van de GasUnie (de paarse lijn in de figuur) die ten zuiden van de Slenerweg ligt en dat het
Koedijkje moet worden verlegd (zie tabel 8.2).
Inrichtingsontwerp 1

Inrichtingsontwerp 2

Haarlemmermeeroplossing

Halfklaverbladoplossing

Voorlopig ontwerp 1

Voorlopig ontwerp 2

Tabel 8.2: Voorlopig ontwerp 1 en 2
8.1.2
Voorlopig ontwerp 2
Voorlopig ontwerp 2 is vormgegeven door middel van een halfklaverbladoplossing, waarbij de op- en afrit naar
het zuiden lusvormig zijn en de op- en afrit naar het noorden een directe verbinding hebben (zie tabel 8.2). Een
halfklaverbladoplossing biedt de mogelijkheid tot een flexibel ruimtebeslag. De reden dat voorlopig ontwerp 2
naar het noorden is aangelegd is vanwege de ligging van de hoofdbuisleiding van de GasUnie (de paarse lijn in
de figuur) ten zuiden van de Slenerweg en omdat het Koedijkje hierdoor bereikbaar blijft. Echter neemt een
haflklaverbladoplossing meer ruimte in beslag dan een haarlemmermeeroplossing, zorgt het voor een minder
goede doorstroming en is het minder logisch vormgegeven, waardoor de kans op spookrijden/verkeerd rijden
toeneemt.
Bij voorlopig ontwerp 2 is gekozen voor minimale boogstralen, zodat het inpasbaar is in de omgeving, waardoor
de hoogspanningsmasten (zwarte lineaire lijn in de figuur), de hoofdbuisleiding het Koedijkje en de Achterweg
onaangetast blijven. Dit is financieel gezien een stuk voordeliger. Echter is het belangrijk bij de keuze van
minimale boogstralen dat op- en afritten zorgvuldig worden ingeleid, zodat het niet onverwachts komt. Dit kan
anders tot verkeersonveilige situaties leiden.
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8.1.3
Voorlopig ontwerp 3
Voorlopig ontwerp 3 is een combinatie van voorlopig ontwerp 1 en voorlopig ontwerp 2 en is vormgegeven
door deels een haarlemmermeeroplossing en deels een halfklaverbladoplossing. Dit voorlopige ontwerp biedt
als voordeel dat de bereikbaarheid van het Koedijkje gewaarborgd blijft en dat de hoofdbuisleiding van de
GasUnie (de paarse lijn in de figuur) nauwelijks wordt overlapt. Echter is de vormgeving van dit ontwerp
onlogisch en niet uniform, waardoor het verkeerskundig niet wenselijk is. Daarnaast sluit dit ontwerp niet aan
op het landschappelijke beleid, om een eenduidige samenhang tussen de omgeving en de N34 te creëren. In
tabel 8.3 is het ontwerp weergegeven.
Inrichtingsontwerp 3

Inrichtingsontwerp 3

Combinatie van een haarlemmermeeroplossing en
een halfklaverbladoplossing

Combinatie van een haarlemmermeeroplossing en
een halfklaverbladoplossing

Voorlopig ontwerp 3

Voorlopig ontwerp 4

Tabel 8.3: Voorlopig ontwerp 3 en 4
8.1.4
Voorlopig ontwerp 4
Voorlopige ontwerp 4 is net zoals voorlopig ontwerp 3 vormgegeven door deels een haarlemmermeeroplossing
en deels een halfklaverbladoplossing. Alleen is dit ontwerp in spiegelbeeld uitgevoerd. Het voordeel van dit
ontwerp is dat er dat er relatief weinig bestemmingen hoeven te worden gewijzigd. Echter is de vormgeving
van dit ontwerp onlogisch en niet uniform, waardoor het verkeerskundig niet wenselijk is. Daarnaast sluit dit
ontwerp niet aan op het landschappelijke beleid, om een eenduidige samenhang tussen de omgeving en de
N34 te creëren. In tabel 8.3 is het ontwerp weergegeven.
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8.2
Beoordeling van de voorlopige ontwerpen (VO)
Alle varianten zijn zo ontwikkeld dat ze goed in de omgeving inpasbaar zijn. Hierbij zijn de barrièrevormende
elementen zoveel mogelijk onaangetast en in oorspronkelijke staat behouden. Toch worden er bij de inpassing
van de varianten obstakels doorkruist. Het gaat hierbij om barrières als: bestaande wegen, groenstroken,
hoogspanningsmasten, hoofdbuisleidingen en percelen met woningen en het aantal bestemmingswijzigingen.
Daarnaast is er beoordeeld op de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer, het uniforme wegbeeld,
de uitstraling van de aansluitingen en de kosten. Omdat de voorlopige ontwerpen 3 en 4 niet aansluiten op de
beleidswensen van de provincie Drenthe (Provincie Drenthe, 2007) (Provincie Drenthe, 2010) vallen deze
mogelijkheden af. Het definitieve ontwerp wordt dus door middel van een haarlemmermeer- (VO1) of
halfklaverbladoplossing (VO2) vormgegeven. Zie voor de beoordeling van de voorlopige ontwerpen tabel 8.4.
Beoordeling varianten

VO 1

VO 2

Doorkruising barrières

1

2

Wegen

1

2

Ecologische structuren

-

-

Hoogspanningsmasten

-

-

Hoofdbuisleiding

1

2

Woningen

-

-

Bestemmingswijzigingen

1

2

2

1

Doorstroming

2

1

Uniformiteit

2

1

Uitstraling

2

1

1

2

10

8

Veiligheid

Kosten

1

2

Totaal
Tabel 8.4: Beoordeling van specifieke kenmerken over de varianten

Voorlopig ontwerp 1 blijkt het meest geschikt en wordt daarom verder uitgewerkt. Daarnaast sluit dit ontwerp
het beste aan op de beleidswensen van de provincie Drenthe, waardoor dit een zeer geschikte
oplossingsmogelijkheid is.
Resumé
Zoals in paragraaf 1.2 verwoord, is het doel van deze scriptie een intern breed gedragen voorkeursvariant voor
de ontsluiting van de N34 voor Odoorn, Klijndijk en achterliggende gebied te ontwerpen. Nu de
voorkeursvariant bepaald is, wordt de voorkeursvariant in de volgende paragrafen nader uitgewerkt middels
een definitief ontwerp en wordt het definitieve ontwerp van een kostenraming voorzien.
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8.3
Definitief ontwerp
Het definitief ontwerp is de vervolgstap op het voorlopig ontwerp. Hierbij wordt het voorlopige ontwerp nader
uitgewerkt, waarbij het ontwerp van detailleringen wordt voorzien. Daarnaast wordt er een uitgebreide
kostenraming opgesteld, waarbij de verwachte kosten in kaart zijn gebracht. Uit het definitieve ontwerp komen
de volgende aspecten naar voren: detailleringen, materiaalkeuzes, maatvoeringen, dwarsprofielen,
constructieopbouw en bouwkosten. Het is hierbij belangrijk dat het definitief ontwerp op een dusdanig niveau
wordt uitgewerkt, dat als alles duidelijk is tijdens de bestekfase.
In de figuur 8.1 is het definitieve ontwerp weergegeven. Waarbij als ondergrond een GBKN-kaart is gehanteerd.
Op de afbeelding is zichtbaar dat de gebiedsontsluitingsweg en het fietspad ten noorden van de Slenerweg zijn
uitgebreid. De reden daarvoor is dat ten zuiden van de Slenerweg een hoofdbuisleiding van de GasUnie gelegen
is. De Slenerweg zal als een gebiedsontsluitingsweg worden uitgevoerd, die van Klijndijk tot de toekomstige
aansluiting loopt. De ontsluiting tussen de N34 en de Slenerweg vindt plaats middels rotondes. Voor een
overzichtelijke weergave van het definitieve ontwerp kan bijlage II t/m IV worden nageslagen.

Figuur 8.1: Definitief ontwerp

Provincie Drenthe

NHL Hogeschool
67

N34 traject Odoorn - Klijndijk

8.4
Kostenraming definitief ontwerp
De kostenraming geeft de verschillende kostenposten die van toepassing zijn op de studie weer. In de raming
wordt per onderdeel aangegeven wat de specifieke kosten van een werk zullen zijn.
In tabel 8.5 is de begroting van de te verwachte kosten voor het definitieve ontwerp weergegeven. De
projectraming inclusief B.T.W zal ongeveer 7.892.000,00 euro bedragen. De raming is onderverdeeld in directe
bouwkosten, indirecte kosten, engeneeringskosten, grondwerving en overige kosten. In bijlage V kan een
uitgebreide onderbouwing van de te verwachten kosten geraadpleegd worden. Deze directe kosten zijn
opgesteld aan de hand van kentallen afkomstig van eerder dit jaar uitgevoerde bouwprojecten. De
kostenraming is niet uitgewerkt tot besteksniveau, om dat te ondervangen zijn hogere percentages voor
onvoorziene kosten gehanteerd.
Ontsluiting N34 – Odoorn/ Klijndijk

Kosten

Directe bouwkosten

8

€ 3.865.398,00

Indirecte kosten

€ 773.079,60

Engineeringskosten

€ 416.539,80

Grondverwerving

€ 420.000,00

Overige kosten

€ 983.079,60

(prijspeil 2013 incl. 1% indexatie)

€ 64.580,97

B.T.W. 21%

€ 1.369.762,37

Projectraming

€ 7.892.000,00

Tabel 8.5: Totale kosten van het definitieve ontwerp
Kosten die niet zijn meegenomen in de raming, maar nog wel een rol van betekenis zullen krijgen na het
onderzoek zijn:
-

Kosten voor geluidswerende en/ of geluidsreducerende voorzieningen;

-

Kosten die voortvloeien uit het archeologischonderzoek;

-

OTB Ontwerp Tracé besluit (Planologische ontwikkelingen, bestemmingsplanwijzigingen, procedures);

-

Kosten hoofdbuisleiding GasUnie;

-

ANWB bewegwijzering.

8

De kosten voor het verleggen van het Koedijkje en de landbouwweg ten oosten van de N34 zijn buiten de
scope gelaten
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9.

AANBEVELING

De onderstaande aanbevelingen komen voort uit de variantenstudie naar een passende ongelijkvloerse
aansluiting voor Odoorn, Klijndijk en het achterliggende gebied. De aanbevelingen zijn gericht aan de provincie
Drenthe.
-

Uitwerken voorkeursvariant: Uit de variantenstudie blijkt voorlopig ontwerp 2 het meest wenselijk.
Daarom is het verstandig deze mogelijkheid verder uit te werken tot besteksniveau.

-

Voorkeurslocatie voorleggen aan bestuur: Na een intern breedgedragen voorkeurslocatie te hebben
ontwikkeld voorleggen aan het bestuur.

-

Voorkeurslocatie voorleggen aan externe partijen: Provinciale voorkeurslocatie voorleggen aan
externe partijen.

-

Borgerderweg: Uit de resultaten blijkt dat de verkeerstoename op de Borgerderweg (parallel aan de
N34) gering is, waardoor een (eventuele) verbreding van de Borgerderweg niet noodzakelijk is.

-

Kosten hoofdbuisleiding GasUnie onderzoeken: De kosten voor het verleggen/beschermen van de
hoofdbuisleiding van de GasUnie onderzoeken. Deze kosten zijn tijdens deze studie niet onderzocht,
maar hebben wel invloed op het totale kostenplaatje en kunnen om die reden tot een heroverweging
van het definitieve ontwerp leiden.

-

Het KKT (kernkwaliteitenteam) betrekken bij de vervolgfase: Tijdens de ontwikkeling van de
toekomstige aansluiting en verwijdering van bestaande twee aansluitingen kunnen kernkwaliteiten
worden meegenomen/versterkt, wat de landschappelijke waarde ten goede komt.

-

Culturele aspecten meenemen: Tijdens de ontwikkeling van de toekomstige aansluiting is het
raadzaam culturele aspecten mee te nemen, zodat kunstprojecten aan de N34 kunnen worden
meegenomen.

-

Lucht- en geluidstoets: Om de lucht- en geluidskwaliteit te bepalen is een (verkennend) onderzoek
uitgevoerd. Echter moet een uitgebreider akoestisch onderzoek en luchtkwaliteitonderzoek de
daadwerkelijke milieubelastingen aantonen.

-

Flora- en faunatoets: Om de beschermde flora en fauna uit het studiegebied te bepalen is een
(verkennend) onderzoek uitgevoerd, waaruit de kwetsbare delen zijn herleid. Echter moet een
natuurtoets de exacte beschermde plant- en diersoorten aanwijzen en welke
maatregelen/handelingen daarmee gepaard gaan.
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BIJLAGE 1:
Samenvatting rapport Grontmij
In deze bijlage wordt in het kort het rapport van de Grontmij beschreven. Hierin komt de opbouw,
gedachtegang en relevantie voor studie aan bod. Zie voor de gehele rapportage van de Grontmij bijlage 17 en
18.
1
Opbouw “Grontmij”
De voorstudie start met een probleemstelling en doelstellingen, waaruit de noodzaak van een nieuw te
ontwikkelen aansluiting valt te herleiden. Na een duidelijke beeld van de wensen wordt er begonnen met het
onderzoek.
De opbouw van de voorstudie bestaat allereerst uit een inventarisatie van de omgeving, waarbij
verkeerskundige aspecten zijn onderzocht. Dit bestaat uit een omschrijving van de huidige verkeerssituatie, een
karakteristieke schets van de huidige aansluitingen, de huidige verkeersintensiteiten en verkeersstromen en de
actuele verkeersveiligheid.
Naast de ontwikkeling van nieuwe plannen is het belangrijk draagvlak te creëren. In de eerste plaats is het
daarbij van belang dat de verschillende beleidkaders overeenstemming vertonen. Wanneer daaruit voorkomt
dat een plan maatschappelijk gezien niet wenselijk is, dan heeft een plan geen kans van slagen. Vanuit deze
redenatie zijn de beleidskaders van de provincie Drenthe, de gemeente Borger-Odoorn en de gemeente
Emmen naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. Waar tegenstrijdigheden voorkwamen zijn convenanten
gesloten, waartoe dezelfde gedachtegang leidde. In hoofdstuk 4 “Beleidsmatige Haalbaarheid” wordt op dit
aspect teruggeblikt.
Naast de verkeerskundige aspecten is er onderzoek gedaan naar de omgevingsaspecten. Door de omgeving in
kaart te brengen, kan een beeld worden gevormd van de mogelijkheden en beperkingen van een plan. De
omgeving speelt met name een belangrijke rol bij de inpassing van de varianten in de omgeving.
Aan de hand van de verkeerskundige- en omgevingsaspecten zijn de varianten ontwikkeld. Er is daarbij
uitgegaan van een viertal oplossingsrichtingen. Uit deze vier oplossingsrichtingen resulteerden een zevental
verschillende varianten. Die vervolgens na een beoordeling van een aantal basiscriteria tot een drietal
mogelijke voorkeursvarianten leidde..
De drie over gebleven varianten zijn vervolgens uitgebreid beoordeeld. Hierin is getoetst op de
verkeersaspecten en de omgevingsaspecten. Hieruit blijkt dat er twee varianten in aanmerking komen als
geschikte voorkeursvariant.
De conclusie is dat nader onderzoek moet uitwijzen welke variant het beste uit de verf komt. Hierin is het
noodzakelijk dat er wordt gekeken naar de aspecten technische haalbaarheid, juridische haalbaarheid en
economische haalbaarheid.
2
Gedachtegang variantenontwikkeling en beoordeling “Grontmij”
De Grontmij is in samenspraak met de betreffende wegbeheerders gekomen tot een viertal mogelijkheden
voor de ontwikkeling van de varianten. De vier mogelijkheden zijn als volgt: (Grontmij, 2010a)
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-

Handhaven en opwaarderen van beide aansluitingen;

-

Handhaven en opwaarderen van één aansluiting, waarbij de andere komt te vervallen;

-

Opheffen van beide aansluitingen;

- Realiseren van een nieuwe aansluiting in plaats van beide aansluitingen.
Bij de realisatie van een nieuwe aansluiting is er uitgegaan van een aansluiting op de bestaande infrastructuur,
omdat dit kostenbesparend werkt. Dat wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van de bestaande
wegenstructuur en kunstwerken over en onder de N34.
In tabel 2.1 hieronder volgen de zeven opgestelde varianten, die vervolgens zijn beoordeeld op doelmatigheid
en wenselijkheid. (Grontmij, 2010a)
Oplossingsrichting

Varianten

1. Handhaven en opwaarderen van
beide aansluitingen

1. Handhaven beide aansluitingen

2. Handhaven en opwaarderen van
één van beide aansluitingen

2. Opheffen aansluiting Odoorn en parallelweg Borgerderweg
verbreden (en handhaven Emmen Noord)
3. Opheffen aansluiting Emmen Noord (en handhaven Odoorn)

3. Opheffen van beide aansluitingen

4. Opheffen beide aansluitingen

4. Realiseren van een nieuwe
aansluiting in plaats van beide
aansluitingen

5. Nieuwe aansluiting Schaapstreek
6. Nieuwe aansluiting Torenwijk
7. Nieuwe aansluiting Slenerweg

Tabel 2.1: 4 oplossingsrichtingen en 7 varianten (Grontmij, 2012a)
Concluderend kan de volgende beoordeling daaraan toegekend worden: (Grontmij, 2010a)
-

Variant 1, 2 of 3 is niet doelmatig of wenselijk. Enerzijds omdat de maatregelen niet stroken met
de gewenste ontsluitingsstructuur van Emmen en anderzijds omdat het realiseren van twee
ongelijkvloerse aansluitingen (Exloo en Odoorn) op korte afstand van elkaar niet doelmatig en niet
kostenefficiënt zijn ;

-

Variant 3, 4 of 5 leidt tot verslechtering van de bereikbaarheid van het studiegebied in zuidelijke
richting met mogelijk sluipverkeer als gevolg;

-

Met variant 6 of 7 kan de bereikbaarheid van het studiegebied in zowel noordelijke als zuidelijke
richting op een doelmatige en effectieve wijze gehandhaafd blijven;

-

Ondanks dat variant 4 leidt tot verslechtering van de bereikbaarheid richting het zuiden –en
daarmee niet geheel voldoet aan de doelstelling – is er voor gekozen deze variant niet op voorhand
uit te sluiten. Belangrijkste reden hiervoor is dat deze variant relatief eenvoudig uitgevoerd kan
worden en naar verwachting leidt tot de gewenste bundeling van verkeer op de N381 en N391.
Ook de bereikbaarheid richting het noorden kan worden gewaarborgd;

-

De varianten 4 (Opheffen beide aansluitingen), 6 (Nieuwe aansluiting Torenwijk) en 7 (Nieuwe
aansluiting Slenerweg) zijn in de werksessie van 18 maart 2010 benoemd als nader te onderzoeken
varianten. De aansluitingen Odoorn Noord en Emmen Noord komen in deze varianten te vervallen.
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Op basis van deze eerste verkenning vallen verschillende varianten af en komen er varianten in aanmerking
voor nader onderzoek. De varianten zijn hierbij getoetst op de verkeerskundige aspecten en de
kostenefficiëntie. De overgebleven varianten die mogelijk voldoende potentieel oplossend vermogen bieden
zijn variant 4, 6 en 7. Voor deze varianten volgt een uitgebreider onderzoek, waarbij de verkeerskundige
aspecten en ruimtelijke aspecten zijn onderzocht. Hieronder volgt de conclusie van deze beoordeling:
(Grontmij, 2010a)
-

Variant 4 (Opheffen beide aansluitingen) scoort het laagst op de verkeerskundige aspecten. Deze
variant leidt tot een verminderde bundeling van het verkeer op het hoofdwegennet en meer
verkeer op het onderliggend wegennet. Daarmee draagt deze variant niet bij aan de doelstellingen
van het provinciaal beleid en komt daarmee te vervallen. Variant 6 (Nieuwe aansluiting Torenwijk)
en variant 7 (Nieuwe aansluiting Slenerweg) zijn qua verkeersoplossend vermogen weinig
onderscheidend, al is er wel sprake van waarneembare verschillen in de verkeerseffecten op lokaal
niveau;

-

Zowel variant 6 (Nieuwe aansluiting Torenwijk) al variant 7 (Nieuwe aansluiting Slenerweg) bieden
een goede oplossing als vervanging van de op te heffen aansluitingen Odoorn Noord en Emmen
Noord. Vooralsnog worden beide varianten aangemerkt als voorkeursvariant. De keuze voor een
van beide varianten dient te worden gemaakt op basis van nader onderzoek naar technische
haalbaarheid, investeringen, ruimtelijke kwaliteit en belemmeringen. Uit de toetsing van de
ruimtelijke kwaliteit komt een aantal aandachtspunten naar voren die in het vervolgtraject nader
onderzocht moeten worden.

Concluderend valt uit de voorstudie te herleiden dat enkel de oplossingsrichting, voor het realiseren van een
nieuwe aansluiting in plaats van beide aansluitingen, voldoende oplossingsvermogen kan bieden.
3
Relevantie “Grontmij”
Het vooronderzoek heeft dezelfde hoofddoelstelling als de vervolgstudie, waardoor de voorstudie als belangrijk
basisdocument voor de vervolgstudie dient. Aan de hand van deze voorkennis kunnen de bepaalde keuzes en
beslissingen eenvoudiger worden vastgesteld.
De voorstudie is kritisch doorgenomen en daarna beoordeeld aan de hand van een aantal randvoorwaarden,
met als doel het vooronderzoek te controleren op correctheid en de kans op herhaling weg te nemen.
Relevante aspecten die zijn meegenomen uit het vooronderzoek zijn: (zie voor meer informatie het rapport van
de Grontmij “N34 traject Exloo-Emmen”)
-

Verkeersaspecten;

-

Beleidskaders;

-

Omgevingsaspecten;

-

Varianten ontwikkeling;

-

Beoordeling;

-

Vervolg.

Verkeersaspecten spelen een belangrijke rol in het onderzoek naar een nieuwe aansluiting op de N34. Hieruit
kan de noodzaak van het eindresultaat worden herleid. Belangrijke onderdelen die hierbij zijn meegenomen
zijn: het bestaande wegennet, de huidige aansluitingen, de verkeersintensiteiten, de verkeersstromen en de
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verkeersveiligheid. Uiteraard is dit naast de huidige ontwikkelingen rond het gebied gelegd, zodat er een
realistisch eindresultaat kan worden gevormd.
De beleidskaders van de betreffende overheden spelen een belangrijke rol tijdens de studie. Tijdens de
vervolgstudie is het van belang om te kijken of er wijzigingen in de beleidsdocumenten zijn aangebracht ten
opzichte van de voorstudie. De beleidsmatige haalbaarheid is namelijk van essentieel belang voor het slagen
van een project. Mochten er namelijk verschillen in de beleidskaders worden aangetroffen dan zouden er
wellicht varianten om deze reden alsnog kunnen afvallen of juist goed gekeurd worden. Dit is echter niet het
geval, waardoor op dit vlak dezelfde conclusies kunnen worden gedeeld.
De omgevingsaspecten zijn erg belangrijk voor de inpassing van de varianten. Door de mogelijkheden en
beperkingen wat betreft de gebiedsindeling in kaart te brengen kunnen, naast de huidige varianten, eventueel
nieuwe varianten worden ontwikkeld. De omgevingsaspecten vallen tijdens de haalbaarheidsstudie onder het
kopje functionele haalbaarheid. Ook tijdens de inpassing (technische haalbaarheid) van de varianten komen de
omgevingsaspecten aan bod.
De variantenontwikkeling is aan de hand van een viertal theoretische oplossingsrichtingen verricht. Dit leidde
uiteindelijk tot een zevental varianten. De varianten zijn opgesteld in samenspraak met de betreffende
overheden. Hierbij is besloten om de nieuw te realiseren aansluitingen aan te takken op bestaande
kunstwerken op de N34, omdat dit kostendekkend is. Na het vaststellen van de verschillende varianten is er
ook getoetst op doelmatigheid en wenselijkheid, wat resulteert in een drietal overgebleven varianten. De
vervolgstudie heeft baad bij de afgevallen varianten, omdat deze niet nogmaals hoeven te worden onderzocht.
Hierdoor kunnen gerichter varianten worden ontwikkeld.
Uit de beoordeling van de drie overgebleven varianten blijkt dat de voorkeur uit gaat naar de realisatie van een
nieuwe aansluiting in plaats van de huidige twee aansluitingen. Aan de hand van dit resultaat kan een
afbakening in keuzevorming van de nieuw te ontwikkelen varianten voor de vervolgstudie gemaakt worden.
Feitelijk houdt dit in dat de voorstudie voornamelijk is getoetst op de verkeerskundige aspecten en de
omgevingsaspecten. Omdat er geen concrete voorkeursvariant uitkomt en er bepaalde aspecten niet zijn mee
genomen tijdens de studie is het wenselijk dat dit in een vervolgstudie in kaart wordt gebracht. Dit houdt in dat
er tijdens de vervolgstudie één geschikte voorkeursvariant naar voren moet komen, waarbij deze variant aan
de nog niet onderzochte aspecten als technische haalbaarheid, investeringen, ruimtelijke kwaliteit en
belemmeringen moet voldoen.
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BIJLAGE 2:
Aansluitingen en kunstwerken N34
In deze bijlage komen de aansluitingen met de N34 en de kunstwerken op de N34 uit het studiegebied aan bod.
Ook worden technische aspecten van de kunstwerken uit het afgebakende gebied (zie hoofdstuk 3) uitgewerkt.
1
Aansluiting Odoorn (Bouwjaar 1988)
De aansluiting Odoorn is een van de twee aansluitingen in het studiegebied dat nader onderzocht wordt. Zie de
figuren 1.1 en 1.2 hieronder voor een beeldimpressie van de huidige ontsluiting. Het gaat hierbij om de
Borgerderweg die aansluit op de N34. Het betreft een gelijkvloerse aansluiting, waarbij de Borgerderweg de
ontsluitende functie voor het achterliggende gebied voor zijn rekening neemt. De aansluiting bij Odoorn
voldoet niet aan de wettelijke inrichtingscriteria van Duurzaam Veilig voor een ontsluiting tussen een
stroomweg en een gebiedsontsluitingsweg. Nabij de aansluiting ligt een carpoolplaats met twaalf
parkeerplaatsen, die regelmatig wordt gebruikt. Vanuit noordelijke richting komend naar de aansluiting wordt
de route naar Odoorn en Valthe bewegwijzerd. Vanuit zuidelijke richting komend naar de aansluiting wordt de
route naar Odoorn bewegwijzerd. Ten noorden van de aansluiting ligt een smalle weg parallel gelegen naast de
N34 (de Borgerderweg), die tot aan de aansluiting bij Exloo loopt. Deze route bevat drie woningen en twee
landbouwpercelen. De weg wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt door fietsers en landbouwverkeer,
maar kan in de toekomst veel meer verkeer verwachten. Het huidige wegprofiel is daar niet op berekend,
waardoor er een alternatief voor de parallelweg dient te worden bedacht. De aansluiting bij Odoorn is gelegen
in bosrijk gebied, dat een relatief laag aantal motorvoertuigen van ongeveer 1.600 per etmaal kent. Deze cijfers
zijn afkomstig uit een onderzoek uitgevoerd in 2009, door de provincie Drenthe en gemeente Borger-Odoorn.
De afgelopen jaren hebben er geen ingrijpende veranderingen plaatsgevonden, waardoor dezelfde waarden
hanteerbaar zijn. Referentiekaders hiervoor zijn de populatiegroei en de verkeersmaatregelen van de
afgelopen periode. Voor meer informatie kan de bijlage geraadpleegd worden.

Figuur 1.1 en 1.2: Gelijkvloerse ontsluiting bij Odoorn
2
Aansluiting Klijndijk en Emmen-Noord (Bouwjaar 1988)
De aansluiting bij Klijndijk en Emmen-Noord is de tweede aansluiting in het studiegebied dat nader onderzocht
wordt. In de figuren 2.1 en 2.2 zijn enkele beeldimpressies van de ontsluiting weergegeven. De huidige functie
van de ontsluiting is het verkeer afwikkelen naar de plaatsen Klijndijk en Emmen-Noord. Het gaat hierbij om de
Odoornerweg die aansluit op N34. Ook deze aansluiting voldoet niet aan de wettelijke inrichtingscriteria voor
een ontsluiting tussen een stroomweg en een gebiedsontsluitingsweg. In de buurt van deze aansluiting ligt een
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carpoolplaats met acht parkeerplaatsen, die frequent gebruikt worden. Vanuit noordelijke richting komend
naar de aansluiting wordt de route naar Emmen-Noord bewegwijzerd. Vanuit zuidelijke richting komend naar
de aansluiting wordt de route naar Klijndijk, Valthe, Musselkanaal en Odoorn bewegwijzerd. De aansluiting
gelegen in een landelijk gebied, kent per etmaal ongeveer 6.400 voertuigverplaatsingen. Deze cijfers zijn
afkomstig uit een onderzoek uitgevoerd in 2009, door de provincie Drenthe en gemeente Borger-Odoorn. De
waarden zijn min of meer gelijk gebleven, omdat er geen ingrijpende veranderingen de afgelopen tijd hebben
plaatsgevonden. Referentiekaders hiervoor zijn de populatiegroei en de verkeersmaatregelen van de afgelopen
periode. Voor meer informatie kan de bijlage geraadpleegd worden.

Figuur 2.1 en 2.2: Gelijkvloerse ontsluiting bij Klijndijk en Emmen-Noord
3
Viaduct Oringerweide (Bouwjaar 1988)
De viaduct Oringerweide is het meest zuidelijke kunstwerk van de vijf kunstwerken binnen het trajectgedeelte.
Het is de enige route die over de N34 gaat. De viaduct Oringerweide heeft als primaire functie het verkeer
tussen Klijndijk en ’t Haantje uit te wisselen. De Slenerweg, de weg die over de N34 gaat, is ingericht als een
erftoegangsweg, met een verhardingsbreedte van ongeveer 6,30 meter inclusief betongrastegels. Het gaat
hierbij om een open omgeving, waarbij de viaduct in een grondwaterbeschermingsgebied gelegen is. Zie de
figuren 3.1 en 3.2 hieronder voor een weergave van de viaduct Oringerweide.

Figuur 3.1 en 3.2: De ligging van de viaduct Oringerweide
Technische aspecten, afkomstig van www.kios.nl (Rijkswaterstaat, 1988)
Grootheid

Kenmerken

Type

Viaduct

Constructie

Honingraat betonconstructie
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Breedte profielvrije ruimte

8,120 meter

Hoogte kunstwerk

n.v.t

4
Tunnel Zijtak (Bouwjaar 1986)
De tunnel Zijtak is een tunnel gelegen ten noorden van de viaduct Oringerweide. De tunnel is alleen
toegankelijk voor langzaam verkeer met een beperkte afmeting, zoals fietsers en bromfietsers. De tunnel Zijtak
ligt net buiten het grondwaterbeschermingsgebied, waarbij een kanaal de grens vormt met het
grondwaterbeschermingsgebied. Dit kanaal (Odoornerzijtak) ligt ten zuiden van de tunnel. De onderdoorgang
Zijtak biedt goede ontsluitingsmogelijkheden voor het langzame verkeer, hierdoor is de omrijfactor
geminimaliseerd. Zie de figuren 4.1 en 4.2 hieronder voor een impressie van de tunnel Zijtak.

Figuur 4.1 en 4.2: De ligging van de tunnel Zijtak
Technische aspecten, afkomstig van www.kios.nl (Rijkswaterstaat, 1986)
Grootheid

Kenmerken

Type

Tunnel

Constructie

Honingraat betonconstructie met waterdicht vlies

Breedte profielvrije ruimte

4,050 meter

Hoogte kunstwerk

2,500 meter

5
Tunnel Torenwijk (Bouwjaar 1986)
De tunnel Torenwijk is van de vijf kunstwerken in het studiegebied het meest centraal gelegen. De tunnel is
toegankelijk voor alle verkeersdeelnemers. Echter is de tunnel niet berekend op een wegprofiel voor een
gebiedsontsluitingsweg, alhoewel de onderdoorgang wel een gescheiden inrichting kent voor het snelle en
langzame verkeer. Daarbij is opvallend dat het fietspad ten opzichte van de centraal gelegen weg verhoogt is
aangelegd. De weg die Odoorn verbindt met het gebied ten westen van de N34 heeft dezelfde naam als de
tunnel, de Torenwijk. Het gebied wat de Torenwijk doorkruist is landelijk met enkele hoogwaardig Drentse Esgronden. In de figuren 5.1 en 5.2 zijn enkele weergaves van het kunstwerk.
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Figuur 5.1 en 5.2: De ligging van de tunnel Torenwijk
Technische aspecten, afkomstig van www.kios.nl (Rijkswaterstaat, 1986)
Grootheid

Kenmerken

Type

Tunnel

Constructie

Honingraat betonconstructie met waterdicht vlies

Breedte profielvrije ruimte

10,500 meter

Hoogte kunstwerk

4,568 meter

6
Tunnel Schaapstreek (Bouwjaar 1986)
De tunnel Schaapstreek is gelegen in een bosrijk gedeelte van het onderzoeksgebied. Waarbij de huidige
functie voornamelijk voor de recreant is bedoeld. Er gaat een verhard fietspad van Odoorn richting het
bosgebied ten westen van de N34. Daarnaast is de tunnel Schaapstreek ook per auto te bereiken. De
verharding naast het fietspad, waar de automobilist over rijdt bestaat uit straatkeien. Alleen bij de
onderdoorgang zijn de straatkeien vervangen door asfalt Opvallend hierbij is dat de toegangsroute, vanaf
Odoorn richting het bos, wordt gekenmerkt door een oude beukenlaan. De maximale breedte voor een
voertuig bedraagt 2,20 meter. De figuren 6.1 en 6.2 hieronder geven een beeldimpressie van de tunnel.

Figuur 6.1 en 6.2: De ligging van de tunnel Schaapstreek
7
Tunnel Poortweg (Bouwjaar 1986)
De tunnel Poortweg is van de vijf kunstwerken het meest noordelijk gelegen. De tunnel is landelijk gelegen,
waarbij het bosrijke gedeelte ten westen van de N34 duidelijk waarneembaar is. De tunnel wordt voornamelijk
gebruikt door agrarische bedrijven die landerijen aan de andere kant van de N34 hebben. Daarnaast wordt de
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tunnel gebruikt door recreanten voornamelijk richting de Camping Vlintenholt. Het kunstwerk is geconstrueerd
voor een beperkt aantal verkeersdeelnemers, zodat een passage tussen twee motorvoertuigen onder de
Poortweg niet mogelijk is. Voor voetgangers is de mogelijkheid geboden de Poortwegtunnel te passeren via
een trottoir, die naast de Poortweg gelegen is. Zie de figuren 7.1 en 7.2 hieronder voor een weergave van de
tunnel.

Figuur 7.1 en 7.2: De ligging van de tunnel Poortweg
8
Tunnel Poolshoogte (Bouwjaar 1986)
De tunnel Poolshoogte op zich zelf biedt weinig perspectief als variant, omdat er beperkte ruimte beschikbaar
is en omdat het niet zal voldoen aan de wensen. De reden dat dit kunstwerk toch wordt meegenomen is omdat
er twee wegen over tunnel gaan. Het gaat hierbij om de N34 en een parallel gelegen weg de Borgerderweg. De
N34 is evenals de Borgerderweg ingericht naar functie en gebruik. Daarbij is de N34 ingericht als een
stroomweg en de Borgerderweg als een erftoegangsweg. Wanneer de ontsluiting bij Odoorn met de N34 komt
te vervallen, en zuidelijker wordt gerealiseerd, kan men veel meer verkeer op de Borgerderweg verwachten. Er
dient daarom een oplossing of alternatief voor het extra gegenereerde verkeer te worden bedacht. Het
kunstwerk, betreffende de Borgerderweg, bij de tunnel Poolshoogte beschikt over een beperkte breedte dat
niet berekend is op verkeerstoename. Mocht het uiteindelijke resultaat er op neerkomen dat er een zuidelijke
variant wordt aangenomen, dan moet voor deze situatie een oplossing worden bedacht. Het trajectgedeelte op
Borgerderweg wordt nu hoofdzakelijk gebruikt door fietsers en landbouwverkeer, waarbij het autoverkeer
gering is. Mocht de verkeersfunctie veranderen, dan dient er een alternatief te worden bedacht voor de
huidige gebruikers van Borgerderweg. Voor een weergave van het kunstwerk, zie de figuren 8.1 en 8.2
hieronder.

Figuur 8.1 en 8.2: De ligging van de tunnel Poolshoogte
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BIJLAGE 3:
Wegencategorisering provinciale wegen
In deze bijlage komt de wegencategorisering van de provinciale wegen met bijbehorende afmetingseisen aan
bod.
1

Detailafmetingen GOW met Fietspad

De afmetingen die de provincie Drenthe hanteert voor een gebiedsontsluitingsweg (GOW), zonder kunstwerk
zijn in de figuur hieronder weergegeven. Ook het profiel van vrije ruimte en de minimale breedtes voor een
fietspad worden in de figuren hieronder aangegeven.

Afmetingen voor een geleiderail bedragen 600-800 mm. Een geleiderail mag na het profiel van vrije (PVR)
ruimte geplaatst worden.
2

Detailafmetingen kunstwerk

Concreet zijn de minimale breedten per kunstwerk met verschillende wegprofielen, in de afbeeldingen
hieronder weergegeven.
Tunnel met GOW en fietspad

Viaduct met GOW en fietspad
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Tunnel met GOW

Viaduct met GOW

Tunnel met fietspad

Viaduct met fietspad
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In de figuur op de volgende pagina wordt het wenselijke wegprofiel voor een GOW met fietspad door een
tunnel weergegeven, Daarnaast wordt het minimale wegprofiel ook aangegeven.

De huidige afmetingen per kunstwerk voldoen niet aan de richtlijnen van de wegprofielen over of onder de N34
heen. Dit houdt concreet in dat variant één, twee en drie komen te vervallen.
De minimale hoogtes voor een onderdoorgang zijn betrekkelijk. De provincie Drenthe hanteert 4,60 meter,
omdat dit de mogelijkheid biedt om de tunnel in de toekomst eventueel op te hogen, indien dat wenselijk is.
De minimale afmetingen die gehanteerd mogen worden zijn 4,20 meter.
Bijlage IV
Ontwerprichtlijnen wegen
3
Stroomwegen
De ontwerpuitgangspunten voor een 2x1 rijstroken stroomweg binnen de provincie Drenthe is in de figuur 5.1
weergegeven. De figuur 5.2 geeft de uitstraling van de stroomweg weer.

Figuur 5.1: Ontwerpuitgangspunten voor een stroomweg
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Figuur 5.2: Beeldimpressie van een stroomweg
4
Gebiedsontsluitingswegen
De ontwerpuitgangspunten voor een gebiedsontsluitingsweg type 1 en 2 binnen de provincie Drenthe is in
figuur 5.3 weergegeven. De figuur 5.4 geeft de uitstraling van de gebiedsontsluitingsweg weer.

Figuur 5.3: Ontwerpuitgangspunten voor een gebiedsontsluitingsweg

Figuur 5.4: Beeldimpressie van een gebiedsontsluitingsweg
5
Erftoegangswegen
De ontwerpuitgangspunten voor een erftoegangs(verzamel)weg type 1 en type 2 binnen de provincie Drenthe
zijn in figuur 5.5 weergegeven. De figuur 5.6 geeft de uitstraling van een erftoegangsweg weer.
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Figuur 5.5: Ontwerpuitgangspunten voor een erftoegangsweg

Figuur 5.6: Beeldimpressie van een erftoegangsweg
6
(Brom) fietspaden
De ontwerpuitgangspunten voor een fietspad binnen de provincie Drenthe zijn is figuur 5.7 weer gegeven. De
ruimte die minimaal tussen een erftoegangsweg en gebiedsontsluitingsweg moet zitten is in figuur 5.8 en 5.9
weergegeven. Het is niet acceptabel om een fietspad naast een stroomweg aan te leggen, binnen de minimale
obstakel vrije zone.

Figuur 5.7: Ontwerpuitgangspunten van een fietspad

Figuur 5.8: Ontwerpuitgangspunten van een fietspad naast een gebiedsontsluitingsweg
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Figuur 5.9: Ontwerpuitgangspunten van een fietspad naast een erftoegangsweg
7
Parallelwegen
Er zijn geen duidelijke ontwerpuitgangspunten voor parallelwegen binnen de provincie Drenthe. Afhankelijk
van de functie van de weg wordt er gekeken naar de eisen die er aan gesteld worden. Dit kan zowel een
gebiedsontsluitingsweg als erftoegangsweg betreffen. Ook de intensiteit is daarbij bepalend.
8
Aansluitingen Op- en afritten
De ontwerpuitgangspunten voor op- en afritten zijn middels een haarlemmermeeroplossing of
halfklaverbladoplossing. Deze oplossingen dienen op de stroomweg ervoor te zorgen dat het verkeer kan
blijven stromen. Op de kruising met een gebiedsontsluitingsweg is het wenselijk dat het verkeer kan worden
uitgewisseld, waarbij de snelheid laag is. Een rotonde is daarvoor een goede oplossing.
9
Enkelstrook rotondes
De ontwerpuitgangspunten voor een enkelstrooksrotonde variëren in buitendiameter van 20 meter tot 30
meter. Het is belangrijk dat bij de realisatie van een variant een rotonde wordt gerealiseerd die de uitwisseling
van het verkeer voor zijn rekening neemt.
10
Kunstwerken
De ontwerpuitgangspunten voor de kunstwerken kunnen worden herleid uit de figuur 5.10. Door de PVR en de
minimale afmetingen geldend voor een gebiedsontsluitingsweg bij elkaar op te tellen kunnen de minimale
afmetingen worden bepaald. De minimale doorrijdhoogte die de provincie hanteert is 4,50 meter, omdat dit de
mogelijkheid biedt het kunstwerk in de toekomst te asfalteren, mocht dat wenselijk zijn.

Figuur 5.10: Weergave van de minimale vrije ruimte per wegtype
11
Markeringen
De ontwerpuitgangspunten die de provincie Drenthe hanteert voor de markering van de wegen is in de figuur
5.11 af te lezen. Deze waarden spelen voor de variantenbepaling geen rol, maar zijn wel van toepassing als de
varianten worden gerealiseerd.
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Figuur 5.11: Markering per wegtype
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BIJLAGE 4:
Inwoners aantallen studiegebied
In deze bijlage komen de inwoners aantallen uit het studiegebied aan bod.
Inwonersaantal 2001 (Borger-Odoorn) (CBS, 2011)
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Inwonersaantal 2010 (Borger-Odoorn) (CBS, 2011)

Uit de tabel van 2001 en 2010 valt te herleiden dat de bevolkingsgroei de afgelopen negen jaar min of meer
stabiel is gebleven. Wat inhoudt dat het aantal verplaatsingen redelijkerwijs gelijk is gebleven.
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BIJLAGE 5:
Omrijfactoren 1
In deze bijlage komt de verkeersafwikkeling per variant aan bod.
Omrijfactor = (Toekomstige verkeersafwikkeling - Huidige verkeersafwikkeling)/ Huidige verkeersafwikkeling
Als er aansluitingen worden verplaatst of verdwijnen heeft dat gevolgen voor de verkeersafwikkeling. Daarom
wordt per variant aangegeven wat de toekomstige gevolgen zullen zijn. Er is hierbij uitgegaan van de huidige
verkeersafwikkeling via de ontsluiting bij Odoorn en de ontsluiting bij Klijndijk en Emmen-Noord en de
toekomstige verkeersafwikkeling. De maatgevende kernen zijn Odoorn, Klijndijk en Valthe. Het inwoneraantal
is mede bepalend voor de wensen en beperkingen van de nieuwe aansluiting. Dat de omrijfactor in de
toekomstige situatie hoger zal uitpakken is omdat er maar één nieuwe aansluiting komt in plaats van de
huidige twee aansluitingen.
Het sluipverkeer door de kernen kan aan de hand van het figuur met varianten herleid worden. In de
beoordeling van de varianten wordt daar dieper op ingegaan.
De inwoneraantallen van de drie kernen zijn:
Odoorn 1830 inwoners
Klijndijk 760 inwoners
Valthe 1080 inwoners
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De elf varianten en drie dorpskernen
Variant 1
Richting Noorden
Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

8,4

3,42

2. Klijndijk

4,7

6,2

0.32

3. Valthe

5,1

8,9

0,75
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Richting Zuiden
Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

4,4

0

2. Klijndijk

2,2

2,2

0

3. Valthe

4,9

4,9

0

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

4,7

1,47

2. Klijndijk

4,7

6,4

0,36

3. Valthe

5,1

8,2

0,61

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

5,0

0,14

2. Klijndijk

2,2

6,7

2,05

3. Valthe

4,9

8,5

0,73

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

7,4

2,89

2. Klijndijk

4,7

6,0

0,28

3. Valthe

5,1

9,0

0,76

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

4,9

0,11

2. Klijndijk

2,2

3,5

0,59

3. Valthe

4,9

6,5

0,33

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

8,4

3,42

2. Klijndijk

4,7

6,2

0.32

3. Valthe

5,1

8,9

0,75

Variant 2
Richting Noorden

Richting Zuiden

Variant 3
Richting Noorden

Richting Zuiden

Variant 4
Richting Noorden
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Richting Zuiden
Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

4,4

0

2. Klijndijk

2,2

2,2

0

3. Valthe

4,9

4,9

0

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

4,7

1,47

2. Klijndijk

4,7

6,4

0,36

3. Valthe

5,1

8,2

0,61

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

5,0

0,14

2. Klijndijk

2,2

6,7

2,05

3. Valthe

4,9

8,5

0,73

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

7,4

2,89

2. Klijndijk

4,7

6,0

0,28

3. Valthe

5,1

9,0

0,76

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

4,9

0,11

2. Klijndijk

2,2

3,5

0,59

3. Valthe

4,9

6,5

0,33

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

9,4

3,95

2. Klijndijk

4,7

7,3

0,55

3. Valthe

5,1

10,0

0,96

Variant 5
Richting Noorden

Richting Zuiden

Variant 6
Richting Noorden

Richting Zuiden

Variant 7
Richting Noorden
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Richting Zuiden
Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

4,3

0

2. Klijndijk

2,2

2,2

0

3. Valthe

4,9

4,9

0

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

7,8

3.10

2. Klijndijk

4,7

5,8

0,23

3. Valthe

5,1

8,6

0,69

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

4,6

0,05

2. Klijndijk

2,2

2,6

0,18

3. Valthe

4,9

5,4

0,10

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

5,9

2,11

2. Klijndijk

4,7

6,6

0,40

3. Valthe

5,1

9,2

0,80

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

4,7

0,07

2. Klijndijk

2,2

5,4

1,45

3. Valthe

4,9

8,0

0,63

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

3,4

0,79

2. Klijndijk

4,7

5,6

0,19

3. Valthe

5,1

6,8

0,33

Variant 8
Richting Noorden

Richting Zuiden

Variant 9
Richting Noorden

Richting Zuiden

Variant 10
Richting Noorden
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Richting Zuiden
Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

5,1

0,16

2. Klijndijk

2,2

7,5

2,41

3. Valthe

4,9

8,7

0,71

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

3,3

0,74

2. Klijndijk

4,7

6,0

0,28

3. Valthe

5,1

6,6

0,29

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

5,8

0,32

2. Klijndijk

2,2

8,5

2,86

3. Valthe

4,9

9,1

0,86

Variant 11
Richting Noorden

Richting Zuiden

In alle gevallen blijkt dat de toekomstige aansluiting negatieve gevolgen qua verkeersafwikkeling heeft voor
minimaal één van de drie maatgevende kernen uit het studiegebied. Dit kan inhouden dat er maatregelen
moeten worden getroffen, waardoor de verkeersafwikkeling elders wordt opgevangen.
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BIJLAGE 6:
Omrijfactoren 2
In deze bijlage komt de verkeersafwikkeling van de varianten uit de haalbaarheidsstudie aan bod.
Verkeersafwikkeling per variant, waarbij de Borgerderweg ook als ontsluitingsmogelijkheid wordt beschouwd.
(De Borgerderweg ligt ten Noorden van Odoorn en ligt als parallelweg aan de N34)
Variant 4
Richting Noorden
Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

8,4

0

2. Klijndijk

4,7

6,2

0

3. Valthe

5,1

8,9

0

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

4,4

0

2. Klijndijk

2,2

2,2

0

3. Valthe

4,9

4,9

0

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

4,7

0

2. Klijndijk

4,7

6,4

0

3. Valthe

5,1

8,2

0

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

5,0

0,14

2. Klijndijk

2,2

6,7

2,05

3. Valthe

4,9

8,5

0,73

Richting Zuiden

Variant 5
Richting Noorden

Richting Zuiden
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Variant 8
Richting Noorden
Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

7,8

0

2. Klijndijk

4,7

5,8

0

3. Valthe

5,1

8,6

0

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

4,6

0,05

2. Klijndijk

2,2

2,6

0,18

3. Valthe

4,9

5,4

0,10

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

5,9

0

2. Klijndijk

4,7

6,6

0

3. Valthe

5,1

9,2

0

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

4,7

0,07

2. Klijndijk

2,2

5,4

1,45

3. Valthe

4,9

8,0

0,63

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

1,9

3,4

0

2. Klijndijk

4,7

5,6

0

3. Valthe

5,1

6,8

0

Kernen

Huidige verkeersafwikkeling (km)

Toekomstige verkeersafwikkeling (km)

Omrijfactor

1. Odoorn

4,4

5,1

0,16

2. Klijndijk

2,2

7,5

2,41

3. Valthe

4,9

8,7

0,71

Richting Zuiden

Variant 9
Richting Noorden

Richting Zuiden

Variant 10
Richting Noorden

Richting Zuiden
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BIJLAGE 7:
Verkeersstromenefffectenkaart 1
In deze bijlage komt de verkeersstromeneffectenkaart uit het rapport van de Grontmij aan bod die van
toepassing is op de varianten vier en acht. (zie figuur 7.1)

Figuur 7.1: Verkeersstromeneffectenkaart (Grontmij, 2010b)
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BIJLAGE 8:
Verkeersstromenefffectenkaart 2
In deze bijlage komt de verkeersstromeneffectenkaart uit het rapport van de Grontmij aan bod die van
toepassing is op de varianten vijf, negen en tien. (zie figuur 8.1)

Figuur 8.1: Verkeersstromeneffectenkaart (Grontmij, 2010b)
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BIJLAGE 9:
Kernkwaliteiten, Advies aansluiting N34
In deze bijlage is het adviesrapport van het KKT vermeld.
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Fig.1: Kaartje van situatie nieuwe aansluitingen N34, (aangeleverd door Jelmer Sneijders). Variant 4, 9, 5 en 10 zijn
‘verkeerskundig’ nog in de race. De rode stippen op de kaart duiden de huidige aansluitingen die zullen gaan verdwijnen.
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De vraag
De N34 is een provinciale weg. De verkeersveiligheid en ontsluiting van het omliggende gebied is reden om op
verschillende punten langs de weg de aansluitingen grondig aan te pakken. Ten hoogte van Odoorn en Kleindijk
worden twee aansluitingen opgeruimd en één nieuwe ongelijkvloerse aansluiting gerealiseerd (Fig 1). Er zijn 4
varianten die ‘verkeerskundig’ nog in de race zijn. Het gaat in de afbeelding om variant 4, 5, 9 en 10. Van de
afdeling verkeer en vervoer hebben we de volgende vragen gekregen:
-

Wat is de impact van deze varianten op de kernkwaliteiten?

-

Welke aspecten vanuit beleid voor kernkwaliteiten zijn sturend, richtinggevend en inspirerend voor de
aanleg van de specifieke varianten?

Ontwikkeladvies voor de N34 in haar geheel
Een landschapsvisie uit 2000-2001 biedt aanknopingspunten voor de vormgeving van kunstwerken aan de N34.
Het verdient echter een actualisatie vanwege nieuwe ontwikkelingen en urgenties. Zo is de weg intussen een
provinciale weg geworden en wordt er op veel plaatsen aan de weg getimmerd. De ontwikkeling van “Geopark
Hondsrug” geeft ook een nieuwe betekenis aan de N34 (en de Hondsrug). Daarnaast zien we graag dat actuele
kennis en voortschrijdende inzichten meegenomen worden.
De actualisatie zou onder andere op deze vragen kunnen ingaan:
 Wat is de rol van de N34 ten opzichte van “Geopark Hondsrug”?
 Wat is de geschiedenis van deze route en welke aspecten van het verhaal kunnen een ruimtelijke vertaling
vinden?
Om de provinciale ambitie voor de Hondsrug als ruimtelijke drager vorm te geven is het nodig om het verhaal
van de Hondsrug ruimtelijk vorm te geven. Zo liep bijvoorbeeld de historische handelsroute van Coevorden
naar Groningen over de Hondsrug. De N34 loopt voor een groot deel parallel aan deze route, maar gaat juist
om de dorpjes heen in plaats van ze direct met elkaar te verbinden. Dit verhaal kan inspiratie geven aan de
ruimtelijke keuzes die gemaakt moeten worden rondom de N34 en de vormgeving van de weg. De bestaande
visie geeft echter aan dat de weg zich als zelfstandig lijnelement gedraagt, dat gaat dus niet uit van een
bewuste relatie met het landschap. Met een actualisatie zou dit weer tegen de licht gehouden kunnen worden.
Totdat deze actualisatie heeft plaatsgevonden biedt de bestaande visie ons nu houvast.

Ontwikkeladvies voor de nieuwe aansluiting & opruimen bestaande
aansluitingen
Met de kennis/informatie die wij in korte tijd hebben opgehaald, kunnen we concluderen dat variant 4 voor de
kernkwaliteiten het ‘minst schadelijk’ is.
Bij het “opruimen” van de twee bestaande aansluitingen raden we aan maatregelen te nemen voor het herstel
van het landschap.
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Leeswijzer:
Om voorgaand ontwikkeladvies te onderbouwen wordt eerst de weg in haar geheel in ruimtelijke en
beleidscontext bekeken. De aansluitingen staan namelijk niet op zichzelf, maar maken deel uit van een groter
geheel. Vervolgens dalen we af naar het schaalniveau van de aansluitingen en beschrijven we per variant (in
een tabel) wat het belang per kernkwaliteit is op die specifieke plek. Ook hebben we (ongevraagd) informatie
opgenomen voor de twee aansluitingen die verdwijnen (ook in een tabel). Dit, omdat we het belangrijk vinden
om aan te geven wat daar de winst kan zijn voor ruimtelijke kwaliteit. In de tekst bevinden zich hyperlinks die
leiden naar webpagina’s met (achtergrond)informatie of inspiratie. Om inzicht te krijgen in ons proces, hoort er
een achtergronddocument bij waarin zich extra informatie en kaarten bevinden die geleid hebben tot dit
ontwikkeladvies.

De ruimtelijke kwaliteit van de N34 in haar context:
Voor de gehele voormalige rijksweg N34, is in het jaar 2000-2001 door DLG een landschapsvisie ontwikkeld (zie
bronnenlijst). Deze visie geeft sturing aan de vormgeving en beheer van de weg en haar omgeving. Centraal in
deze visie staat de vraag of de weg zich voegt naar het landschap of zich als autonoom element gedraagt. Dit
bepaalt de vormgeving van de weg, de wegbermen en de kunstwerken. In veel gevallen is van deze visie
afgeweken, met de aanleg van nieuwe aansluitingen en knooppunten. Helaas kwam dit de ruimtelijke kwaliteit
van de weg en haar omgeving niet ten goede. Desondanks nemen we graag de volgende ‘ontwerphandvaten’
mee in ons advies:
Richtinggevende uitgangspunten (ontwerphandvaten) vanuit de landschapsvisie:
 De N34 wordt vormgegeven als zelfstandig lijnelement, ondergeschikt aan lokale landschapspatronen.
Dit betekent in de eerste plaats dat de weg geen directe relatie met het onderliggend landschap heeft
maar redelijk autonoom in het landschap ligt. Verder betekent dit dat de weg als eenvormig en
herkenbaar vormgegeven wordt. Echter om de weg ondergeschikt aan het landschap te maken is
gekozen om de weg in beginsel onbeplant te laten. Hiervan wordt afgeweken als lokale
landschapspatronen aanleiding geven om anders te handelen, bijvoorbeeld,als een
landschapselement door de weg onderbroken wordt.
 De samenhang tussen de doorsneden landschappelijke eenheden, zoveel mogelijk handhaven en
zichtbaar maken. Dit betekent grotendeels het esdorpenlandschap zichtbaar maken om zo de
doorsnijding van de N34 ‘te verzachten’. Elementen behorende bij dit landschapstype moeten worden
versterkt en elementen die daarbij niet thuishoren verwijderd.
 Het uitgangspunt voor ecologische waarden van de doorsneden biotopen en bermen langs de N34 is
om de barrièrewerking van de weg te verminderen. Dit wordt bereikt door ecologische verbindingen
te versterken, mitigerende maatregelen toe te passen en de ecologische waarde van de biotopen
zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door de beplantingspatronen van het beekdal “over de weg” heen te
laten lopen.
 Aansluitingen (van het hoofdwegennet) en gelijkvloerse kruisingen worden landschappelijk eenduidig
vormgegeven als bijzondere en zich herhalende elementen langs het gehele tracé. Als herhalend
thema is gekozen voor boomweides/boomblokken in of bij de aansluitingen.
 Ongelijkvloerse kruisingen worden zodanig vormgegeven dat de kruisende lokale verbindingen
ruimtelijk worden benadrukt. Dat betekent concreet dat je de N34 niet accentueert, maar wel de
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lokale weg. De hiërarchie tussen de N34 en het onderliggende wegennet wordt op deze manier
zichtbaar gemaakt.
Andere elementen horende bij de N34 zoals: parkeerplaatsen/verzorgingsplaatsen/verkeersborden
worden beschouwd als onderdeel van de N34 en zijn dan ook eenduidig vormgegeven, maar wel
ondergeschikt aan het landschap.

Verdere richtinggevende uitgangspunten (ontwerphandvaten):
De Hondsrug heeft het beschermingsniveau van provinciaal belang (beleidsnotitie wAARDEvol Drenthe), dit
houdt in dat de aardkundige waarden leidend zijn voor ontwikkelingen. Ook vanuit archeologie en
cultuurhistorie wordt de Hondsrug gezien als van provinciaal belang van de zwaarste categorie. Voor deze
kernwaarden gelden dus een “Nee tenzij” principe: alleen wanneer het maatschappelijk belang voorop staat
mogen de aardkundige waarden worden aangetast. We kunnen constateren dat bij de aanleg van de nieuwe
aansluiting sprake is van een groter maatschappelijk belang, namelijk de verkeersveiligheid.
.
In de provinciale omgevingsvisie zijn de volgende ambities gedefinieerd:
“Wij vinden de identiteit van de Hondsrug waardevol en willen deze versterken. Het belangrijkste doel is een
zorgvuldige profilering en ontwikkeling van de Hondsrug, waarbij de bijzondere kwaliteiten drager zijn voor de
economische en ruimtelijke ontwikkeling. We volgen hierbij de volgende sporen:





De beleefbaarheid van de Hondsrug vanaf de N34 maakt deel uit van een eenduidige landschappelijke
samenhang.
Het versterken van het contrast in de oost-westrichting. Doorkijkjes van de N34 richting de
Veenkoloniën
zijn daarbij typerend voor de Hondsrug
Het behouden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Dit uit zich in de zichtbare ruimtelijke
samenhang tussen esdorp en es, waarbij de esdorpen en essen als een keten op de Hondsrug liggen.
We houden daarbij zorgvuldig vast aan de ruimtelijke opzet van de esdorpen.”

Deze ruimtelijke ambities, alsook een aantal toeristisch-recreatieve en economische ambities voor de Hondsrug
worden gerealiseerd met de ontwikkeling van het Geopark. (definitie en status Geopark….). Binnen het
Geopark zijn de secundaire ontsluitingen voor recreatie en toerisme allen maar belangrijker geworden. In de
noord-zuid richting is de N34 een belangrijke ader voor de ontsluiting van het gebied. Voor de oost-west
lopende routes vormt de N34 soms nog een barrière voor wandel en fietsroutes.
Ook de cultuurnota biedt ontwerphandvaten, waarbij kunst als instrument voor vormgeving kan worden
ingezet bij ruimtelijke plannen (selectie van relevante tekst uit cultuurnota):
“Beeldende kunst en vormgeving willen we ook een plaats geven in de omgevingsvisie. Bij ruimtelijke
ontwikkelingen betrekken we kunst, vormgeving en culturele identiteit in de planvorming. Kunst en vormgeving
kunnen de ruimtelijke kwaliteit vergroten. De inzet van verhalen, taal, tradities en sociale structuren als leidraad
of inspiratiebron, versterkt ruimtelijke ontwerpen. Dit kan toegepast worden bij de aanleg van provinciale
wegen en kanalen, bij landschapsinrichting en plannen voor ‘energielandschappen’, waterbergingen,
natuurontwikkeling etc. Verder stimuleren wij beeldende kunst in de openbare ruimte. Vooral landschapskunst,
mits van (boven)provinciale kwaliteit en uitstraling, kan meerwaarde hebben voor het Drentse landschap. Het
zorgt voor een unieke beleving van Drenthe en een grotere, cultuurtoeristische aantrekkingskracht.
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Hoe gaan we dat doen?
• We brengen kunst en cultuuraspecten in bij de aanbesteding van infrastructuurprojecten. Hiervoor maken we
een concreet voorstel (met visie) dat gebruikt kan worden in de procedures voor het maken van bestekken.
• We schakelen projectgewijs kunstenaars, ontwerpbureaus, (landschaps)architecten, provinciale en culturele
instellingen en experts in.
• We ontwikkelen een integrale visie op landschapskunst (onderdeel uitmakend van het integrale proces van
kunstzinnige, ruimtelijke en economische ontwikkeling) en hanteren deze als leidraad voor specifieke
opdrachten.”
Er is door het kernkwaliteitenteam een relatie geconstateerd met project “Kunst aan de N34“. Gerrit
Kamstra (projectleider Kunst aan de N34) benaderd Marinus Pasjes (projectleider nieuwe aansluiting) om
verbinding te zoeken.
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Varianten nieuwe aansluiting en de betekenis voor kernkwaliteiten
Variant 4

Variant 9

Over bestaand Tracé (incl. fietspad),
extra ruimtebeslag bedraagt 5 meter
(rijbaanbreedte 1,5 meter, ontgraven
o
onder hoek van 45 , waardoor ongeveer
1,5 meter in de breedte ontgraven moet
worden, fietspadbreedte 3,0 meter,
o
ontgraven onder hoek van 45 ,
waardoor ongeveer 5 meter in de
breedte ontgraven moet worden) De
diepgang (toegangsweg) bedraagt
ongeveer 1,0 m, over een lengte van 900
meter. De diepgang (fietspad) bedraagt
0,9 m, over een lengte van 900 meter.

Nieuw tracé, ruimtebeslag bedraagt
13 meter (rijbaanbreedte is 7,1
meter, ontgraven onder een hoek
o
van 45 , waardoor ongeveer 9 meter
in de breedte ontgraven moet
worden) De diepgang (toegangsweg)
bedraagt ongeveer 1,0 m, over een
lengte van 1500 meter.

Provincie Drenthe

Variant 5

Deels bestaand tracé, wordt
vervolgd over bestaande zandweg
(incl. fietspad). (rijbaanbreedte 1,0
meter, ontgraven onder hoek van
o
45 , waardoor ongeveer 1,5 meter in
de breedte ontgraven moet worden,
fietspadbreedte 3,0 meter,
o
ontgraven onder hoek van 45 ,
waardoor ongeveer 5 meter in de
breedte ontgraven moet worden) De
Globale opbouw dwarsprofiel: Zand,
diepgang (toegangsweg) bedraagt
Mengranulaat en asfalt.
ongeveer 1,0 m over een lengte van
Ontsluiting: Middels een
1600 meter. De diepgang (fietspad)
onderdoorgang (tunnel)
bedraagt 0,9 m, over een lengte van
Globale kosten: €5.650.000,500 meter.
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Variant 10

Deels nieuw tracé, wordt vervolgd
over bestaande zandweg. Het
ruimtebeslag bedraagd 13 meter
(rijbaanbreedte is 7,1 meter,
o
ontgraven onder een hoek van 45 ,
waardoor ongeveer 9 meter in de
breedte ontgraven moet worden)
De diepgang (toegangsweg)
bedraagt ongeveer 1,0 m, over een
lengte van 1500 meter.
Globale opbouw dwarsprofiel:
Zand, Mengranulaat en asfalt.
Ontsluiting: Middels een
onderdoorgang (tunnel)

N34 traject Odoorn - Klijndijk

Landsch
ap

Globale opbouw dwarsprofiel: Zand,
Mengranulaat en asfalt.
Ontsluiting: Middels een verkeersbrug
(viaduct)
Globale kosten: €3.650.000,(Zie bijlage voor een uitgebreidere
kostenraming.)

(Zie bijlage voor een uitgebreidere
kostenraming.)

Deze variant loopt over van oorsprong
woeste gronden (’t Zuiderveld van
Klijndijk). In het huidige landschap vind
je secundaire infrastructuur, een zijtak
van het Oranjekanaal en andere
beeldbepalende elementen zoals een
grote manege en dierenartsencentrum.
Door dehet de al aanwezige
infrastructuur zal de landschapsbeleving
niet erg veranderen wanneer de weg
enkel verbreedt wordt.

Het is nu een rustige zandweg, met
een aantasting zijn vooropwaardering
van de weg wordt het landschap.
Vooral voor de waarden aangetast,
vooral de rust, ruimte en openheid.
De oostkant van het tracé raakt de
rand van de “Zuideres” van Odoorn,
dit is niet wenselijk, omdat de relatie
tussen es en veldgronden
(voormalige, woeste gronden)
hierdoor verder verstoord wordt.
en beekdalNB: Esdorp Odoorn is niet
aan een beekdal gekoppeld.

Archeologie

Tracé doorsnijdt een AMK-terrein
(Archeologische Monumenten Kaart)
van hoge archeologische waarde
(Celtic field). Behoud in situ staat
voorop, tenzij andere belangen als
zwaarder worden aangemerkt. Dan
opgraven van het te verstoren deel
Provincie Drenthe
van het plangebied.

Globale opbouw dwarsprofiel: Zand,
Mengranulaat en asfalt.
Ontsluiting: Middels een
onderdoorgang (tunnel)
Globale kosten: €3.600.000,(Zie bijlage voor een uitgebreidere
kostenraming.)
Zowel bij deze variant als bij variant
10 doorsnijdt het tweede (oostelijke)
deel van het tracé (zandweg
“Kerkakkerweg”) de “Achteres” en
vervolgens de “Zuideres” van
Odoorn. Dit is niet wenselijk want dit
tast de es als lanschapselement aan
en daarnaast ook de relatie tussen
de es en veldgronden, woeste
gronden en beekdal aan. Het
westelijke deel van het tracé (de
“Torenweg”) levert geen
landschappelijke bezwaren voor
opwaardering.

Door gebied met middelhoge/hoge
Tracé loopt door AMK-terrein
archeologische verwachting. Verkennend
(ongewaardeerd) en es. Voor
en karterend onderzoek over het gehele
beide elementen geldt dat er
tracé verplicht. Bij aantreffen
onderzoek nodig is, in de vorm
archeologische waarden dient een
van proefsleuven. Bij aantreffen
waarderend onderzoek plaats te vinden.
archeologische waarden in
Dan afweging maken over vervolg
proefsleuven afweging maken
NHL Hogeschool
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Globale kosten: €5.600.000,(Zie bijlage voor een uitgebreidere
kostenraming.)

Het westelijk deel van deze variant
is een nieuw aan te leggen
infrastructuur, welke het landschap
doorsnijdt. Wanneer er een weg
wordt aangelegd zullen de waarden
rust, ruimte en openheid worden
aangetast.
Oostelijk deel van dit tracé, zie
beschrijving variant 5.

Zie variant 5.
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Aardkunde*

Grondwaterbeschermingsgebied! Er is
waarschijnlijk al veel vernield van het
bodemgradiënt (belangrijk beekdal). De
regeling in grondwaterbeschermingsgebieden
schrijft voor dat er niet dieper dan 15 m
gegraven mag worden, maar ook overleg met
de WMD is noodzakelijk.

Bodemgradiënt, nabij
Pingoruïne -> mogelijk
maartregelen
Waterhuishouding.
Doorsnijding waardevolle es > onthoofding bodemprofiel
Het bodemgradiënt is nog
intact, dus dit zal door
vergraven aangetast worden.

Pingoruïne nabij -> mogelijk
maatregelen
waterhuishouding

Door Pingoruïne en dus
veengrond. De Pingo is in elk
geval ontwaterd door sloten
dus waarschijnlijk niet meer
intact.

Natuur*

Er wordt in deze variant geen natuurgebied
doorsneden.

Doorsnijdt Ecologische
verbindingszone,
Kans/ontwikkeling: ruime
faunapassage (voor EVZ
doelsoorten) +
vergroting/verbetering
stapstenen aan weerskanten.

Doorsnijdt Ecologische
verbindingszone.
Kans/ontwikkeling: ruime
faunapassage (voor EVZ
doelsoorten) +
vergroting/verbetering
stapstenen aan weerskanten.

Doorsnijdt Ecologische
verbindingszone.
Kans/ontwikkeling: ruime
faunapassage (voor EVZ
doelsoorten) +
vergroting/verbetering
stapstenen aan weerskanten.

Cultuurhistorie

Deze variant volgt de bestaande route, de
historische weg vanuit Sleen. Het kruispunt
hiervan met de historische route over de
Hondsrug vormt tegenwoordig het centrum
van Klijndijk. Een verbreding van deze weg
vormt de kleinste wijziging van de bestaande
ruimtelijke structuur.

Zandweg over een es, niet
wenselijk om die te
doorkruisen of te verharden.
Onderzocht moet ook welke
impact de aantakking op de
dorpsweg/het lint van Klijndijk
heeft

Westelijk deel gaat over
bestaande infra, wat geen
bezwaar geeft. Het oostelijk
deel gaat over een es. Niet
doorsnijden

Zie variant 5

Stilte & Duisternis

Niet van toepassing, zolang er aan de normen
wordt voldaan

Wees terughoudend met
Wees terughoudend met
lichtbronnen, vanwege aanleg lichtbronnen, vanwege aanleg
nieuwe weg, waar het eerst
nieuwe gedeelte weg, waar
donker was en stil wordt het
het eerst donker was en stil
nu lichter en lawaaieriger
wordt het nu lichter en
NHL Hogeschool
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Wees terughoudend met
lichtbronnen, vanwege aanleg
nieuwe gedeelte weg, waar
het eerst donker was en stil
wordt het nu lichter en
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(Kies indien mogelijk voor die
variant die het minst aantal
bewoners / woningen belast).

lawaaieriger (Kies indien
mogelijk voor die variant die
het minst aantal bewoners /
woningen belast)

lawaaieriger (Kies indien
mogelijk voor die variant die
het minst aantal bewoners /
woningen belast).

*Natuur
Algemeen geldende kansen voor natuur (geldend voor alle varianten):
Als meerwaarde kun je inventariseren waar dassen zich verplaatsen (wissels) en maatregelen nemen op die plaatsen (dassentunnels en/of rasters aanbrengen). Dit vergroot
de kansen voor de das en bevordert de verkeersveiligheid. Ook andere soorten dan de das kunnen van de tunnels profiteren.
Wegbermen van de aansluitingsstructuren kunnen afgewerkt worden met schrale grond en (eventueel inzaaien), beleggen met maaisel uit de directe omgeving, ten
behoeve van de biodiversiteit. Binnen de aansluitingsstructuren zou je laagtes kunnen aanbrengen met een ondoordringbare ondergrond. Zo creëer je een microklimaat
voor vochtige organismen (hoger doel> vergroten biodiversiteit).
NB: Voor de gekozen variant moet getoetst (en eventueel mitigerende maatregelen genomen) worden vanwege Flora en Faunawet/Boswet en precieze EHS compensatie.

*Aardkunde
Algemeen geldende kansen voor aardkunde (geldend voor alle varianten):
Vanwege de vaststelling van het Geopark zou er een meerwaarde ontstaan wanneer je bij de ontwikkeling van de nieuwe aansluiting een relatie met aardkunde zou
kunnen leggen. In het provinciale beleid is bijvoorbeeld veel aandacht voor de thema’s educatie en bewustwording van bodembescherming/aardkundige waarden. In
samenwerking met het Geopark kunnen mooie inspirerende ideeën ontstaan.
Een idee is bijvoorbeeld om het kunstwerk te voorzien van een schildering van de ware bodemopbouw, zodat het lijkt alsof je werkelijk door de bodem rijdt en het beton
niet meer waarneemt. Er zijn kunstenaars die dit prachtig kunnen. Zelfs op de weg, waar je overheen rijdt is dit mogelijk. Een visueel inkijkje in de wand (naar de bodem) of
bij het begin van de tunnel zou ook prachtig zijn voor de bewustwording. Ze schilderen zelfs gaten in de weg, waar je bijna niet op durft te stappen (leuk voor
snelheidsbeperking!). Voorbeeld van kunstenaar Kurt Wenner.
Daarnaast wil TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) graag onderzoekslocaties om de bodem ter plekke te onderzoeken. Een
verzoek is om ten tijde van de ontgraving contact op te nemen (via provinciaal collega Janet Hof).
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Opruiming bestaande aansluitingen N34:
Wat kun je
doen om
ruimtelijke
kwaliteit te
winnen?

Verwijdering bestaande aansluiting (zuid):

Verwijdering bestaande aansluiting (noord):

Kansen voor herstel beekdal, middelsloot kruist de N34 en gaat
over in Sleenerstroom. Voor de beleving van het

Bos en reliëfherstel, zodat de Borgerweg visueel gescheiden wordt van de N34.

Kernkwaliteit:
Landschap
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beekdallandschap zijn er kansen om beplanting/houtwallen
langs kavels te leggen (zie historische kaart). Voor herstel
zichtlijnen verdere uitwerking/onderzoekje nodig.
Archeologie

Gebied met verwachtingswaarde; niets bijzonders

Geen archeologische waarden die als inspiratie kunnen dienen

Aardkunde

Bij de aanleg van de N34 zijn er maatregelen getroffen ikv een
ontheffing voor het grondwaterbeschermingsgebied. Bij herstel/
werkzaamheden even contact opnemen met provinciaal collega
Gerda Brilleman (verder zie advies Landschap)

(zie boven: advies landschap)

Natuur

Kansen: gering, het op te heffen tracé inrichten als groene baan
inrichten levert weinig winst op voor natuur. Geen aansluiting
met EHS/Natuur. Indien wel als groene baan ontwikkeld wordt;
in zuid-noord richting, afwenden van de N34.

Kansen: gering, het op te heffen tracé inrichten als groene baan inrichten en in noord
zuid oriëntatie aan laten sluiten bij bestaande EHS/Natuur. Afwenden van de N34.

Cultuurhisto
rie

Je zou hier iets kunnen doen met de ontmoeting van het oude
landschap en het jongere ontginningslandschap. Dus geen
fragment van het verleden reconstrueren.

De aantakking valt op de plek waar de historische en nieuwe weg nagenoeg samenvallen.
Precies op de grens tussen het Odoornerzand met bos dat het zand moest beheersen
(grilliger structuur) en het strakke boswachters-produktiebos. Dit kan ontwerpinspiratie
geven.

Stilte &
Duisternis

Voor het verwijderen van de 2 aansluitingen geen opmerkingen
vanuit stilte en duisternis. Volgens mij betreft het voor donkerte
en stilte een klein voordeeltje. Natuurlijk niet wanneer er
bebouwing gepland is, maar daar ga ik niet vanuit

Voor het verwijderen van de 2 aansluitingen geen opmerkingen vanuit stilte en
duisternis. Volgens mij betreft het voor donkerte en stilte een klein voordeeltje.
Natuurlijk niet wanneer er bebouwing gepland is, maar daar ga ik niet vanuit
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Landschapsplan N34, traject Overijsselse grens – Ees. Dienst Landelijk Gebied in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat. December 2000



Landschapsplan N34, traject Gieten – De Punt. Dienst Landelijk Gebied in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Juni 2001



Grote Historische (topografische) Atlas (1898-1928) Drenthe. Uitgeverij Nieuwland, 2006.



Grote Historische Atlas van Nederland , deel 2 Noord-Nederland 1851-1855. Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990.



Notitie: “Aansluiting N34 Effecten en kansen Kernkwaliteit natuur” (zie achtergronddocument)



Beleidsnotitie wAARDEvol Drenthe



De Bodematlas van Drenthe zie: http://www.drenthe.info/kaarten/website/bodematlas/



Provinciale omgevingsvisie



Provinciale omgevingsverordening

Oude wereld, nieuwe mindset, Cultuurbeleid provincie Drenthe 2013-2016
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BIJLAGE 10:
Geluids- en luchtkwaliteit
De geluids- en luchtkwaliteit is bepaald aan de hand van de verkeerstromeneffectenkaart (zie bijlage 7 en 8) en
de hoeveelheid woningen die worden gepasseerd in de toekomstige situatie. In de tabellen hieronder staan de
resultaten weergegeven.
Variant 4 & 8

Aantal geluidsgevoelige
objecten

Slenerweg

X > 4.500

5

5

Hoofdweg

200 – 1500

50

n.v.t.

Toegangsweg (Torenwijk)

-200 – 200

3

n.v.t.

Variant 5, 9 & 10

Aantal geluidsgevoelige
objecten

Slenerweg

-200 – 200

5

n.v.t.

Hoofdweg

3.000 – 4.500

50

50

Toegangsweg (Torenwijk)

X > 4.500

3

3

Tabel 10.1

Tabel 10.2
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de geluidsimpact voor de
Variant 4 & 8

Aantal woningen

Slenerweg

X > 4.500

5

5

Hoofdweg

200 – 1500

50

n.v.t.

Toegangsweg (Torenwijk)

-200 – 200

3

n.v.t.

Variant 5, 9 & 10

Aantal woningen

Slenerweg

-200 – 200

5

n.v.t.

Hoofdweg

3.000 – 4.500

50

50

Toegangsweg (Torenwijk)

X > 4.500

3

3

Tabel 10.3

Tabel 10.4
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BIJLAGE 11:
Omgevingsaspecten
In deze bijlage staan de varianten in de verschillende beleidskaarten (die van toepassing zijn op de studie)
geprojecteerd.
Hydrologie

Figuur 11.1
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Archeologische beleidsadvieskaart

Figuur 11.2: Archeologische beleidsadvieskaart
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Figuur 11.3: Legenda archeologische beleidsadvieskaart
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Ecologische waarden

Figuur 11.4: Ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszone
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Externe veiligheid

Figuur 11.5: Externe veiligheid
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BIJLAGE 12:
Flora en fauna
Deze bijlage bevat informatie over opgevraagde flora- en faunagegevens uit het studiegebied. De hoeveelheid
beschermde flora en fauna is per vierkante kilometer weergegeven.
Belevingsaspecten

Oplossingsrichting 2
Variant 4
Variant 5

Oplossingsrichting 3
Variant 8
Variant 9
Variant 10

Amfibieën en reptielen

0

2

1

1

2

Amfibieën en reptielen Rode lijst

0

0

0

0

0

Flora FF-wet

1

2

3

3

2

Flora Rode lijst

3

2

5

5

2

Dagvlinders FF-wet

0

0

0

0

0

Dagvlinders Rode lijst

0

1

0

0

1

Totaal

4

7

9

9

7

Tabel 12.1: Flora en fauna
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Figuur 12.1: Amfibieën en reptielen

Provincie Drenthe

NHL Hogeschool
123

N34 traject Odoorn - Klijndijk

Figuur 12.2: Flora
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Figuur 12.3: Dagvlinders
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X
252000
252000
252000
252000

Y
538000
538000
538000
538000

xcoor
252500
252500
252500
252500

ycoor
538500
538500
538500
538500

SOORTNR
231
252
2316
44

JAAR
2007
2004
1986
1997

NAAM
Gewone pad
Bruine kikker
Euphrasia stricta
Bruine vuurvlinder

Ned_naam
Gewone pad
Bruine kikker
Stijve ogentroost
Bruine vuurvlinder

groep
amrep
amrep
flora
vlinders

Ffwet
1
1

RL
0
0
1
1

252000
252000
252000
252000
252000
252000

539000
539000
539000
539000
539000
539000

252500
252500
252500
252500
252500
252500

539500
539500
539500
539500
539500
539500

231
198
1222
588
524
2316

2004
1996
1975
1991
2004
1975

Gewone pad
Campanula rotundifolia
Solidago virgaurea
Gnaphalium sylvaticum
Filago minima
Euphrasia stricta

Gewone pad
Grasklokje
Echte guldenroede
Bosdroogbloem
Dwergviltkruid
Stijve ogentroost

amrep
flora
flora
flora
flora
flora

1
1

0
0
1
1
1
1

252000
252000
252000
252000
252000

540000
540000
540000
540000
540000

252500
252500
252500
252500
252500

540500
540500
540500
540500
540500

198
460
541
588
44

1990
1996
1989
1994
1997

Campanula rotundifolia
Epipactis helleborine
Galeopsis segetum
Gnaphalium sylvaticum
Bruine vuurvlinder

Grasklokje
Brede wespenorchis
Bleekgele hennipnetel
Bosdroogbloem
Bruine vuurvlinder

flora
flora
flora
flora
vlinders

1
1

0
0
1
1
1

252000
252000
252000
252000
252000
252000
252000
252000

541000
541000
541000
541000
541000
541000
541000
541000

252500
252500
252500
252500
252500
252500
252500
252500

541500
541500
541500
541500
541500
541500
541500
541500

114
231
252
255
198
541
1403
44

2004
1983
1994
2006
1993
1989
1971
1997

Kleine watersalamander
Gewone pad
Bruine kikker
Middelste groene kikker
Campanula rotundifolia
Galeopsis segetum
Galeopsis pubescens
Bruine vuurvlinder

Kleine watersalamander
Gewone pad
Bruine kikker
Middelste groene kikker
Grasklokje
Bleekgele hennipnetel
Zachte hennepnetel
Bruine vuurvlinder

amrep
amrep
amrep
amrep
flora
flora
flora
vlinders

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
1
1

253000
253000
253000
253000

538000
538000
538000
538000

253500
253500
253500
253500

538500
538500
538500
538500

198
857
588
2316

1996
1996
1996
1975

Campanula rotundifolia
Nardus stricta
Gnaphalium sylvaticum
Euphrasia stricta

Grasklokje
Borstelgras
Bosdroogbloem
Stijve ogentroost

flora
flora
flora
flora

1

0
1
1
1
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253000
253000
253000
253000
253000
253000
253000
253000
253000
253000

539000
539000
539000
539000
539000
539000
539000
539000
539000
539000

253500
253500
253500
253500
253500
253500
253500
253500
253500
253500

539500
539500
539500
539500
539500
539500
539500
539500
539500
539500

231
259
412
1377
198
1222
588
279
711
94

1989
2008
2002
1993
1990
1975
1993
2002
1982
1988

Gewone pad
Groene kikker complex
Dipsacus fullonum
Vinca minor
Campanula rotundifolia
Solidago virgaurea
Gnaphalium sylvaticum
Centaurea cyanus
Lathyrus linifolius
Arnoseris minima

Gewone pad
Groene kikker complex
Grote kaardebol
Kleine maagdenpalm
Grasklokje
Echte guldenroede
Bosdroogbloem
Korenbloem
Knollathyrus
Korensla

amrep
amrep
flora
flora
flora
flora
flora
flora
flora
flora

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

253000
253000
253000
253000
253000

540000
540000
540000
540000
540000

253500
253500
253500
253500
253500

540500
540500
540500
540500
540500

231
252
198
691
456

2004
2004
1990
1986
1994

Gewone pad
Bruine kikker
Campanula rotundifolia
Juniperus communis
Epilobium palustre

Gewone pad
Bruine kikker
Grasklokje
Jeneverbes
Moerasbasterdwederik

amrep
amrep
flora
flora
flora

1
1
1

0
0
0
1
1

253000
253000
253000
253000
253000
253000

541000
541000
541000
541000
541000
541000

253500
253500
253500
253500
253500
253500

541500
541500
541500
541500
541500
541500

111
112
251
252
259
896

2006
2006
2006
2006
2006
2004

Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Heikikker
Bruine kikker
Groene kikker complex
Gewone vogelmelk

amrep
amrep
amrep
amrep
amrep
flora

1
2
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0

198
588
279
737
72

1993
2004
1993
1988
2006

Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Heikikker
Bruine kikker
Groene kikker complex
Ornithogalu
umbellatum
Campanula rotundifolia
Gnaphalium sylvaticum
Centaurea cyanus
Lilium bulbif s. croce
Rouwmantel

Grasklokje
Bosdroogbloem
Korenbloem
Roggelelie
Rouwmantel

flora
flora
flora
flora
vlinders

1

0
1
1
1
1

253000 541000 253500
541500
253000 541000 253500
541500
253000 541000 253500
541500
253000 541000 253500
541500
253000 541000 253500
541500
Tabel 12.2: Opgevraagde flora en fauna studiegied
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BIJLAGE 13:
Inpassingstekening varianten
In deze bijlage zijn de varianten in de omgeving ingepast.
13.1 Variant 4
In figuur 13.1 is variant 4 technisch in de omgeving ingepast, waarbij de rode lijnen voor de toekomstige
autorijbanen staan en de paarse lijnen voor de toekomstige fietspaden. In de tabel 13.1 die daarop aansluit
worden de specifieke kenmerken van de aansluiting verwoord.

Figuur 13.1: Inpassing variant 4
Omschrijving

Keuze

Huidig kunstwerk

Viaduct

Kunstwerktype (toekomstige situatie)

Verbreden viaduct, naar gewenste breedte

Aansluiting

Haarlemmermeeroplossing

Invulling infrastructuur

Gebruik van bestaande infrastructuur

Fietsvoorziening

Fietspad naast gebiedsontsluitingsweg

Tabel 13.1: Kerneigenschappen variant 4
De keuze voor een viaduct is afhankelijk van twee factoren. Ten eerste het feit dat er al een viaduct ligt, wat
vanuit financieel oogpunt een stuk voordeliger is en ten tweede is de variant gelegen in een
grondwaterbeschermingsgebied, wat concreet inhoudt, dat het niet wenselijk is dat er een tunnel wordt
aangelegd. Zandgronden laten namelijk veel water door, waardoor vervuiling gemakkelijk door de grond kan
sijpelen.
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De keuze voor de verbreding van het kunstwerk is voordeliger dan een nieuw kunstwerk aanleggen. Een ander
groot voordeel van het gebruik van de bestaande infrastructuur is dat er minder percelen worden doorkruist en
dat de landschappelijke kwaliteit gewaarborgd blijft.
De huidige ontsluitingen op N34 bestaan voornamelijk uit haarlemmermeeroplossingen. Om eenduidigheid te
creëren is het wenselijk om in dezelfde richting te denken. Daarnaast heeft een Haarlemmermeeroplossing ten
opzichte van andere oplossingsrichtingen als voordeel dat het minder ruimte in beslag neemt, logische en
eenvoudige rijrichtingen heeft en goed berijdbaar is. De reden om van een haarlemmermeeroplossing af te
wijken is wanneer de ruimte door barrièrewerking te gering wordt. Echter is dit bij variant 4 niet het geval,
waardoor de voorkeur uit gaat naar een haarlemmermeeroplossing.
Om ervoor te zorgen dat de hoogwaardig fietsstructuur in het gebied behouden blijft, wordt er naast de
Torenweg een fietsvoorziening aangelegd.De dikte van de huidige viaduct voldoet aan de minimale criteria
13.2 Variant 5
In figuur 13.2 is variant 5 technisch in de omgeving ingepast, waarbij de rode lijnen voor de toekomstige
autorijbanen staan en de paarse lijnen voor de toekomstige fietspaden. In de tabel 13.2 die daarop aansluit
worden de specifieke kenmerken van de aansluiting aangegeven.

Figuur 13.2: Inpassing variant 5
Omschrijving

Keuze

Huidig kunstwerk

Tunnel

Kunstwerktype (toekomstige situatie)

Nieuwe tunnel voor fietsverkeer

Aansluiting

Halfklaverbladoplossing

Invulling infrastructuur

Gebruik van bestaande infrastructuur

Fietsvoorziening

Fietspad naast gebiedsontsluitingsweg

Tabel 13.2: Kerneigenschappen variant 5

Provincie Drenthe

NHL Hogeschool
129

N34 traject Odoorn - Klijndijk

De tunnelkeuze is afhankelijk van twee factoren. Belangrijk bij het gebruik van de bestaande infrastructuur, is
het financieel voordeel. Een ander groot voordeel is de minimale verandering in het landschap. De
landschappelijke waarde blijft min of meer gelijk.
De huidige ontsluitingen op N34 bestaan voornamelijk uit haarlemmermeeroplossingen. Om eenduidigheid te
creëren is het wenselijk om in dezelfde richting te denken. Daarnaast heeft een haarlemmermeeroplossing ten
opzichte van andere oplossingsrichtingen als voordeel dat het minder ruimte in beslag neemt, logische en
eenvoudige rijrichtingen heeft en goed berijdbaar is. De reden om van een haarlemmermeeroplossing af te
wijken is de barrièrewerkingen. Dit is de hoofdreden dat variant 5 de invulling van een halfklaverbladoplossing
krijgt. Ten noorden van de Torenweg komt namelijk een fietspad te liggen, die als barrière ervoor zorgt dat een
haarlemmermeeroplossing niet inpasbaar is. Daarnaast is de Torenweg in een vliesconstructie aangelegd,
hetgeen inhoudt dat de toe- en afritten van de N34 minimaal 200 meter van het kunstwerk komen af te liggen.
Om ervoor te zorgen dat de hoogwaardig fietsstructuur in het gebied behouden blijft, wordt er naast de
Torenweg een fietsvoorziening aangelegd, zie de paarse belijnen in de bijbehorende afbeelding.
13.3 Variant 8
In figuur 13.3 is variant 8 technisch in de omgeving ingepast, waarbij de rode lijnen de toekomstige
infrastructuur voorstelt. In de tabel 13.3 die daarop aansluit worden de specifieke kenmerken van de
aansluiting weergegeven.

Figuur 13.3: Inpassing variant 8
Omschrijving

Keuze

Huidig kunstwerk

Geen

Kunstwerktype (toekomstige situatie)

Viaduct

Aansluiting

Haarlemmermeeroplossing

Invulling infrastructuur

Gebruik nieuwe infrastructuur

Fietsvoorziening

Geen fietsvoorzieningen

Tabel 13.3: Kerneigenschappen variant 8
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Het grondwaterbeschermingsgebied is de maatgevende factor, voor de keuze van een viaduct. De
landschappelijke kwaliteit speelt namelijk bij deze variant minder een rol, omdat er een nabij gelegen viaduct
aanwezig is, die de landschappelijke kwaliteit reeds grotendeels bepaalt.
Omdat een haarlemmermeeroplossing compacter is dan een halfklaverbladoplossing gaat de voorkeur uit naar
een haarlemmermeeroplossing met betrekking tot variant 8. Echter geldt voor zowel een
haarlemmermeeroplossing als een halfklaverbladoplossing dat de variant niet inpasbaar is zonder de viaduct
Slenerweg en/of tunnel Zijtak aan te doen. Dit houdt concreet in dat variant 8 niet inpasbaar is, waardoor hij
een negatieve beoordeling op de technische inpassing krijgt.
13.4 Variant 9
In figuur 13.4 is variant negen technisch in de omgeving ingepast, waarbij de rode lijnen de toekomstige
infrastructuur voorstelt. In de tabel 13.4 die daarop aansluit worden de specifieke kenmerken van de
aansluiting verwoord.

Figuur 13.4: Inpassing variant 9
Omschrijving

Keuze

Huidig kunstwerk

Geen

Kunstwerktype (toekomstige situatie)

Tunnel

Aansluiting

Haarlemmermeeroplossing

Invulling infrastructuur

Gebruik nieuwe infrastructuur en deels bestaande
infrastructuur

Fietsvoorziening

Geen fietsvoorzieningen

Tabel 13.4: Kerneigenschappen variant 9
Variant 9 bevindt zich tussen de varianten 5 en 6. De locatiebepaling van de variant hangt hoofdzakelijk af van
de aanwezige esgronden ten zuiden van Odoorn, de huidige infrastructuur, en de contouren in het landschap.
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Hierbij worden de esgronden zoveel mogelijk vermeden en spelen juist de landschappelijke contouren en de
bestaande infrastructuur een belangrijke rol voor de ligging van de variant.
De landschappelijke kwaliteit komt over het algemeen beter tot zijn recht wanneer een tunnel wordt
aangelegd
Doordat een haarlemmermeeroplossing inpasbaar is bij variant 9, gaat de voorkeur uit naar deze
ontsluitingsmogelijkheid. Zie voor een onderbouwing de redenering bij variant 4.
De voorkeur gaat uit naar het gebruik van de bestaande infrastructuur, mits het onlogische verkeerbewegingen
genereert. Om deze reden wordt er bij variant 9 zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur.
Dit komt de landschappelijke kwaliteit ten goede. Alleen het westelijke deel van de variant ligt op een
onontroerd gedeelt.
13.5 Variant 10
In figuur 13.5 is variant 10 technisch in de omgeving ingepast, waarbij de rode lijnen de toekomstige
infrastructuur voorstelt. In de tabel 13.5 die daarop aansluit worden de specifieke kenmerken van de
aansluiting verwoord.

Figuur 13.5: Inpassing variant 10
Omschrijving

Keuze

Huidig kunstwerk

Geen

Kunstwerktype (toekomstige situatie)

Tunnel

Aansluiting

Haarlemmermeeroplossing

Invulling infrastructuur

Gebruik nieuwe infrastructuur en deels bestaande
infrastructuur

Fietsvoorziening

Geen fietsvoorzieningen

Tabel 13.5: Kerneigenschappen variant 10
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De landschappelijke kwaliteit komt over het algemeen meer tot zijn recht bij de aanleg van een tunnel dan een
viaduct. De voorkeur gaat derhalve uit naar een tunnel.
Doordat een haarlemmermeeroplossing inpasbaar is bij variant 10, gaat de voorkeur uit naar deze
ontsluitingsmogelijkheid. Zie voor een onderbouwing de redenering bij variant 4.
De infrastructuur bij variant 10 impliceert zowel bestaande als nieuwe infrastructuur. Reden is dat er
uitsluitend aan de oostkant van deze variant bestaande infrastructuur aanwezig is.
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BIJLAGE 14:
Kosten varianten
In deze bijlage komen de globale kosten per variant aan bod. De kosten zijn gebaseerd op kentallen afkomstig
van de provincie Drenthe.

De kosten die zijn meegenomen voor de scope betreffen de directe kosten en de grondwervingskosten
(grondaankoop).
De volgende kosten zijn niet meegenomen in de kostenraming
-

De indirecte kosten (eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico);

-

De engineeringskosten;

-

De overige kosten (onvoorziene kosten);

-

B.T.W.;

-

Maatregelen die getroffen moeten worden naar aanleiding van de RO procedure;

-

Kabels en leidingen Tenned hoogspanningskabels;

-

Kabels en leidingen NAM hoofdbuisleiding;

-

Kabels en leidingen GasUnie hoofdbuisleiding;

-

Geluidswerende en/ of geluidsreducerende voorzieningen;

-

Sanering grondverontreiniging;

-

Kosten die voortvloeien uit het archeologischonderzoek;

-

OTB Ontwerp Tracé besluit (Planologische ontwikkelingen, bestemmingsplanwijzigingen, procedures);

-

ANWB bewegwijzering.
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Variant 4
Omschrijving
1

50.000,00

€

420.000,00

40

are

€

20,00

€

800,00

Grondwerken

1120

m2

€

17,00

€

19.040,00

Verhardingen (25 cm / 18,5 cm)

1120

m2

€

44,00

€

49.280,00

1

EUR

€

€

35.000,00

27

are

€

40,00

€

1.080,00

50

are

€

50,00

€

2.500,00

Grondwerken

2700

m2

€

13,00

€

35.100,00

Verhardingen

2700

m2

€

32,00

€

86.400,00

Weginrichting

1

EUR

€

5.000,00

€

5.000,00

22,5

are

€

50,00

€

1.125,00

800

are

€

20,00

€

16.000,00

11200

m2

€

17,00

€

190.400,00

Zandaanvulling tbv aansluiting

1000

m1

€

500,00

€

500.000,00

Verhardingen (25 cm / 18,5 cm)

11200

m2

€

47,00

€

526.400,00

EUR

€

€

50.000,00

600

are

€

40,00

€

24.000,00

Viaduct

120

m2

€

1.500,00

€

180.000,00

Toerit 1 viaduct

250

m1

€

2.000,00

€

500.000,00

Toerit 2 viaduct

250

m1

€

2.000,00

€

500.000,00

EUR

€

250.000,00

€

500.000,00

€

3.642.125,00

GEBIEDSONTSLUITINGSWEG

35.000,00

FIETSPAD
Voorbereidende
werkzaamheden

Groenvoorzieningen
AANSLUITINGEN N34
Voorbereidende
werkzaamheden
Grondwerken

Weginrichting
Groenvoorzieningen

6

Totaal

€

Groenvoorzieningen

5

Eenheid

ha

Weginrichting

4

Prijs/

8,4

Voorbereidende
werkzaamheden

3

Eenheid

BASIS
Grondverwervingskosten

2

Hoeveelheid

1

50.000,00

VIADUCT

ROTONDE
Rotonde

2

TOTAAL

Provincie Drenthe
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Variant 5
Omschrijving

1

€

10,5
50

are

€

Grondwerken

5600

m2

Verhardingen (25 cm / 18,5
cm)

5600

m2

1

EUR

€

72

are

€

200

are

Grondwerken

1500

Verhardingen

1500

Weginrichting

1

50.000,00
20,00

€

1.000,00

€

17,00

€

95.200,00

€

44,00

€

246.400,00

€

35.000,00

40,00

€

2.880,00

€

20,00

€

4.000,00

m2

€

13,00

€

19.500,00

m2

€

32,00

€

48.000,00

EUR

€

5.000,00

€

5.000,00

150

are

€

40,00

€

6.000,00

800

are

€

20,00

€

16.000,00

Grondwerken

11200

m2

€

17,00

€

190.400,00

Verhardingen (25 cm / 18,5
cm)

11200

m2

€

47,00

€

526.400,00

EUR

€

€

50.000,00

600

are

€

40,00

€

24.000,00

120

m2

€

3.000,00

€

360.000,00

Toerit 1 tunnel

80

m1

€

4.000,00

€

320.000,00

Toerit 2 tunnel

80

m1

€

4.000,00

€

320.000,00

1

EUR

€

75.000,00

€

75.000,00

3

EUR

€

250.000,00

€

750.000,00

€

3.619.780,00

GEBIEDSONTSLUITINGSWEG

35.000,00

FIETSPAD
Voorbereidende
werkzaamheden

Groenvoorzieningen
AANSLUITINGEN N34
Voorbereidende
werkzaamheden

Weginrichting
Groenvoorzieningen

1

50.000,00

TUNNEL
Tunnel

Pompkelder met instalatie
6

Totaal

525.000,00

Groenvoorzieningen

5

Eenheid

€

Weginrichting

4

Prijs/

ha

Voorbereidende
werkzaamheden

3

Eenheid

BASIS
Grondverwervingskosten

2

Hoeveelheid

ROTONDE
Rotonde
TOTAAL

Provincie Drenthe
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Variant 8
Omschrijving

1

ha

€

120

are

€

Grondwerken

6500

m2

Verhardingen (25 cm / 18,5 cm)

6500

50.000,00
20,00

€

2.400,00

€

17,00

€

110.500,00

m2

€

44,00

€

286.000,00

1

EUR

€

€

35.000,00

54

are

€

40,00

€

2.160,00

700

are

€

20,00

€

14.000,00

11200

m2

€

17,00

€

190.400,00

Zandaanvulling tbv aansluiting

1000

m1

€

500,00

€

500.000,00

Verhardingen (25 cm / 18,5 cm)

11200

m2

€

47,00

€

526.400,00

EUR

€

€

50.000,00

525

are

€

40,00

€

21.000,00

Viaduct

300

m2

€

1.500,00

€

450.000,00

Toerit 1 viaduct

250

m1

€

3.750,00

€

937.500,00

Toerit 2 viaduct

250

m1

€

3.750,00

€

937.500,00

EUR

€

250.000,00

€

750.000,00

EUR/m

€

€

120.000,00

€

5.342.860,00

GEBIEDSONTSLUITINGSWEG

35.000,00

AANSLUITINGEN N34
Voorbereidende werkzaamheden
Grondwerken

Weginrichting
Groenvoorzieningen

1

50.000,00

VIADUCT

ROTONDE
Rotonde

6

Totaal

410.000,00

Groenvoorzieningen

5

Eenheid

€

Weginrichting

4

Prijs/

8,2

Voorbereidende werkzaamheden

3

Eenheid

BASIS
Grondverwervingskosten

2

Hoeveelheid

3

DIVERSEN
Grondwaterbeschermende
maatregelen

800

TOTAAL

Provincie Drenthe
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Variant 9
Omschrijving
1

ha

€

Totaal

435.000,00

170

are

€

Grondwerken

10500

m2

Verhardingen (25 cm / 18,5
cm)

10500

50.000,00
20,00

€

3.400,00

€

17,00

€

178.500,00

m2

€

44,00

€

462.000,00

EUR

€

€

35.000,00

76,5

are

€

40,00

€

3.060,00

700

are

€

20,00

€

14.000,00

Grondwerken

11200

m2

€

17,00

€

190.400,00

Verhardingen (25 cm / 18,5
cm)

11200

m2

€

47,00

€

526.400,00

GEBIEDSONTSLUITINGSWEG

Groenvoorzieningen

1

35.000,00

AANSLUITINGEN N34
Voorbereidende
werkzaamheden

Weginrichting

EUR

€

€

50.000,00

525

are

€

40,00

€

21.000,00

Tunnel

300

m2

€

3.000,00

€

900.000,00

Toerit 1 tunnel

250

m1

€

4.000,00

€

1.000.000,00

Toerit 2 tunnel

250

m1

€

4.000,00

€

1.000.000,00

1

EUR

€

75.000,00

€

75.000,00

3

EUR

€

250.000,00

€

750.000,00

€

5.643.760,00

Groenvoorzieningen

1

50.000,00

TUNNEL

Pompkelder met instalatie
5

Eenheid

€

Weginrichting

4

Prijs/

8,7

Voorbereidende
werkzaamheden

3

Eenheid

BASIS
Grondverwervingskosten

2

Hoeveelheid

ROTONDE
Rotonde
TOTAAL

Provincie Drenthe
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Variant 10
Omschrijving
1

ha

€

Totaal

410.000,00

120

are

€

Grondwerken

10500

m2

Verhardingen

10500

Weginrichting

50.000,00
20,00

€

2.400,00

€

17,00

€

178.500,00

m2

€

44,00

€

462.000,00

1

EUR

€

€

35.000,00

70

are

€

40,00

€

2.800,00

700

are

€

20,00

€

14.000,00

Grondwerken

11200

m2

€

17,00

€

190.400,00

Verhardingen

11200

m2

€

47,00

€

526.400,00

Weginrichting

1

EUR

€

€

50.000,00

525

are

€

40,00

€

21.000,00

Tunnel

300

m2

€

3.000,00

€

900.000,00

Toerit 1 tunnel

250

m1

€

4.000,00

€

1.000.000,00

Toerit 2 tunnel

250

GEBIEDSONTSLUITINGSWEG

35.000,00

AANSLUITINGEN N34
Voorbereidende
werkzaamheden

Groenvoorzieningen

50.000,00

TUNNEL

Pompkelder met instalatie
5

Eenheid

€

Groenvoorzieningen

4

Prijs/

8,2

Voorbereidende
werkzaamheden

3

Eenheid

BASIS
Grondverwervingskosten

2

Hoeveelheid

m1

€

4.000,00

€

1.000.000,00

1

EUR

€

75.000,00

€

75.000,00

3

EUR

€

250.000,00

€

750.000,00

€

5.617.500,00

ROTONDE
Rotonde
TOTAAL

Provincie Drenthe
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BIJLAGE 15:
Bestemmingswijzigingen
In deze bijlage staat het minimale aantal bestemmingswijzigingen per variant beschreven.
Variant 4 (15 bestemmingswijzigingen)

Variant 5 (24 bestemmingswijzigingen)

Provincie Drenthe

NHL Hogeschool
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Variant 8 (15 bestemmingswijzigingen)

Variant 9 (21 bestemmingswijzigingen)

Provincie Drenthe

NHL Hogeschool
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Variant 10 (24 bestemmingswijzigingen)

Provincie Drenthe
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BIJLAGE 16:
Standaardisatie
In deze bijlage staan alle beoordeelde aspecten waarop getoetst is.
Scorenkaart
Functionele Haalbaarheid
Verkeerskundige aspecten
Verkeersfunctie N34

Variant 4

Variant 5

Variant 8

Variant 9

Variant 10

5
3

2
3

4
3

3
3

1
3

Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer

5

3

4

1

2

Bereikbaarheid overige verkeer

3

3

3

3

3

Verkeersdruk

3

2

4

5

2

3
3
3
5
3
5
3
2
3
5
5
3
5
5
5
5
5
3

3
3
3
3
2
3
3
5
3
4
3
2
4
4
4
2
3
5

3
3
3
5
4
5
3
2
3
4
4
4
2
3
2
4
4
3

3
3
3
3
5
3
3
5
3
4
2
5
5
1
1
3
2
3

3
3
3
3
1
3
3
5
3
4
1
1
1
2
3
1
1
5

5

5

1

5

5

4
4
5
5
4

5
5
3
4
2

3
3
4
3
5

1
1
1
3
1

2
2
3
3
3

Veiligheid
Objectieve veiligheid
Subjectieve veiligheid
Milieu
Geluid
Lucht
Geur
Hydrologie
Afval
Rust
Omgeving
Archeologie
Aardkundige waarden
Cultuurhistorie
Landschappelijke waarden
Ecologie
Flora en Fauna
Externe veiligheid
Technische Haalbaarheid
Inpasbaarheid
Economische & Financiele Haalbaarheid
Kosten
Grondkosten en directe kosten
Risico's
Draagvlak
Bestemmingsplan
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Grontmij
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Inleiding

1.1
Aanleiding
Sinds de overdracht van de N34 van het Rijk naar de provincie Drenthe zijn veel maatregelen
genomen om de verkeersveiligheid op de N34 te verbeteren. De N34 is hierbij ingericht conform
Duurzaam Veilig (Essentiële Herkenbaarheidkenmerken), passend bij de functie van een
stroomweg. De stroomwegfunctie vertaalt zich in de status van autoweg (100 km/h). Belangrijke
kenmerken van een autoweg is de groene streep in de middenas en de ongelijkvloerse uitvoering van de aansluitingen. Passend bij de stroomwegfunctie zijn in het eindbeeld alle aansluitingen op de N34 ongelijkvloers. Enkele bestaande gelijkvloerse aansluitingen zullen niet worden
omgebouwd tot ongelijkvloerse aansluitingen, maar komen te vervallen. Hierdoor zal het aantal
aansluitingen in het eindbeeld lager zijn dan in de huidige situatie. Daarnaast zullen alle bestaande gelijkvloerse oversteken worden verwijderd.

N34: stroomweg met ongelijkvloerse aansluitingen

In de huidige situatie is de gehele N34 verbreed en ingericht met een groene streep in de middenas. Daarnaast zijn de aansluitingen bij Gasselte en Borger aangepast en vervangen door
ongelijkvloerse kruisingen en is de ombouw van knooppunt Gieten tot een ongelijkvloers knooppunt in uitvoering. Tevens heeft besluitvorming plaatsgevonden over de reconstructie van de
aansluitingen bij Exloo en Ees. Besloten is dat de aansluiting Exloo ongelijkvloers wordt en dat
de aansluitingen bij Ees komen te vervallen.
Dit rapport maakt onderdeel uit van de planvorming over de huidige gelijkvloerse aansluitingen
Odoorn en Emmen Noord. De bestaande aansluitingen met de Friesland route N381 (ongelijkvloers) en Exloo (nog ongelijkvloers te maken) blijven gehandhaafd. Deze studie geeft antwoord
op de vraag of de aansluitingen Odoorn en Emmen Noord in gereconstrueerde vorm gehandhaafd kunnen blijven of mogelijk gecombineerd kunnen worden tot één nieuwe ongelijkvloerse
aansluiting. Belangrijk element hierbij is een logische situering van de aansluiting(en) voor de
ontsluiting van Odoorn, Klijndijk, Valthe, ‘t Haantje en het noordelijk deel van Emmen.
1.2
Doel
Primair doel van de studie is het ontwikkelen van een breed gedragen lange termijnvisie (eindbeeld) voor de ontsluiting van Odoorn, Klijndijk en het noordelijke deel van Emmen op de N34.
Deze visie dient breed gedragen te zijn door provincie en gemeenten en dient als opmaat voor
overleg met belanghebbenden. De visie bestaat uit maatregelen waardoor verbetering van de
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verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid kan worden bereikt op de N34, op het onderliggend wegennet en in de dorpen.
Om deze doelen te bereiken zijn in deze studie verkeerskundige varianten ontwikkeld en beoordeeld op ruimtelijke en verkeerskundige effecten. Hieruit is een voorkeursvariant (eindbeeld)
geselecteerd.
In deze studie wordt ingegaan op de volgende aspecten:
• Inventarisatie van de huidige verkeersstromen op aansluitingen Emmen Noord en Odoorn
en de relatie met het achterliggende gebied (Valthermond, ‘t Haantje en Emmen);
• Op welke wijze kunnen Odoorn, Klijndijk en Emmen Noord het beste worden ontsloten op de
N34;
• De relatie met de verkeersstroom op de N391 en N366 (Oost Groningen - Veenkoloniën);
• Kunnen beide aansluitingen eventueel opgeheven worden of vervangen worden door één
nieuwe ongelijkvloerse kruising en welke locatie is daarvoor het meest geschikt;
• Globale uitwerking van de benodigde maatregelen;
• Op welke wijze kunnen de aansluitingen planologisch worden ingepast en wat zijn de verkeerskundige consequenties.
De opgaven voor het eindbeeld zijn:
• Voldoen aan inrichtingscriteria stroomweg:
° Kruisingen en aansluitingen ongelijkvloers;
° Garanderen doorstroming N34: geen aansluitingen op korte afstand van elkaar;
• Verbeteren verkeersveiligheid;
• Zo veel mogelijk bundelen van verkeer op hoofdwegen;
• Beperken (sluip)verkeer op onderliggend wegennet;
• Zorgen voor een goede aansluiting van het onderliggend wegennet op de N34;
• Waarborgen goede ontsluiting omliggend gebied: primair Odoorn, Klijndijk, Valthe, Valthermond en ’t Haantje.
1.3
Studiegebied
In onderstaande afbeelding is weergegeven welk gedeelte van de N34 in deze studie behandeld wordt. In de afbeelding op de volgende pagina is nader ingezoomd op het studiegebied.
Tot het invloedsgebied van deze studie behoren primair de kernen Odoorn, Klijndijk en het
noordelijk deel van Emmen en secundair het achterliggend gebied Valthe, Valthermond, Weerdinge en Het Haantje.

Groningen

4

Assen

Emmen

Meppel
Hoogeveen

N34 in regionaal perspectief
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Te handhaven aansluiting
Aansluiting in studie
Bestaande oversteken
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1.4
Proces
In onderstaande afbeelding is het proces van de planstudie weergegeven. Gedurende de processtappen hebben diverse workshops plaatsgevonden (17 december 2009, 18 maart 2010 en
18 mei 2010). In de projectgroep zijn de provincie Drenthe en de gemeenten Borger-Odoorn en
Emmen vertegenwoordigd.

Bestaand
beleid

Fase I

Fase II

Ruimtelijke
ontwikkelingen

Omgevingsaspecten

Functie, inrichting
gebruik

Analyse
Ontwikkelen
beoordelingscriteria
Ontwikkelen
alternatieven

Fase III

Beoordelen
en vergelijken
alternatieven

Fase IV

Nader uitwerken
voorkeursalternatief

Communicatie
belanghebbenden

1.5
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige problematiek en verkeerskundige situatie. Hoofdstuk 3 en 4
gaan in op de (beleids)uitgangspunten en omgevingsaspecten. Vervolgens komt in hoofdstuk 5
de ontwikkeling van de varianten aan de orde. De uiteindelijk geselecteerde varianten worden
beschreven in hoofdstuk 6. Dit rapport wordt afgesloten met een overzicht van het vervolgtraject
(hoofdstuk 7).
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Huidige situatie

De stroomweg N34 vormt de verbinding tussen Groningen en Emmen en heeft een belangrijke
ontsluitende functie voor de regio. De weg takt aan op het nationale hoofdwegennet met verbindingen op de A28 en de A37. De N34 maakt samen met de A28, A37 en N33 als stroomweg
deel uit van het regionaal verbindend wegennet.
In onderstaande afbeelding is de huidige situatie rond het studiegebied schematisch weergegeven. Exloo wordt rechtstreeks ontsloten op de N34. Odoorn, Klijndijk en het noordelijk deel van
Emmen worden door de aansluitingen Odoorn en Emmen - Noord op de N34 ontsloten.

Huidige
aansluitingen
1 = Exloo
2 = Odoorn
3 = Emmen
Noord
4 = Emmen
Centrum

1

2

3

4
Schematische weergave studiegebied
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2.1

Karakterschets bestaande aansluitingen

Aansluiting Odoorn
In de onderstaande afbeelding (links) is de huidige aansluiting van de Borgerderweg op de N34
weergegeven (in dit rapport aangeduid als aansluiting Odoorn). Nabij de aansluiting ligt een
carpoolplaats met 12 parkeerplaatsen. Tussen de N34 en Odoorn vervult de Borgerderweg een
functie als ontsluiting van Odoorn. Vanaf de aansluiting met de N34 loopt de Borgerderweg parallel aan de N34 tot de aansluiting Exloo en fungeert in hoofdzaak als fietsroute. Tevens worden drie woningen en twee landbouwpercelen ontsloten.

Aansluiting Emmen Noord
In de onderstaande foto’s is de huidige aansluiting van de Odoornerweg op de N34 weergegeven (in dit rapport aangeduid als aansluiting Emmen Noord). In de huidige situatie wordt de
Odoornerweg gebruikt als ontsluiting richting Emmen.
Komende vanuit noordelijke richting is de aansluiting bewegwijzerd als route naar Emmen
Noord. Komende vanuit zuidelijke richting is de aansluiting bewegwijzerd als route naar Klijndijk, Valthe, Musselkanaal en Odoorn.
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2.2
Verkeersintensiteiten en verkeersstromen
In onderstaande afbeelding zijn de gemiddelde werkdag etmaalintensiteiten in het studiegebied
opgenomen. Deze gegevens zijn afkomstig van in de periode november-december 2009 uitgevoerde verkeerstellingen.
Het gebruik van de aansluiting Odoorn is met 1.600 motorvoertuigen per etmaal beperkt. Het
verkeer dat van deze aansluiting gebruik maakt zal in hoofdzaak bestaan uit verkeer van en
naar Odoorn en Valthe. Het gebruik van de aansluiting Emmen Noord is het viervoudige van de
aansluiting Odoorn (6.400 motorvoertuigen per etmaal). In de huidige situatie wordt de aansluiting Emmen Noord gebruikt als ontsluitingsroute van en naar Emmen.

Verkeersintensiteiten huidige situatie (bron: gemeente Borger-Odoorn en provincie Drenthe)

Voor het nader in beeld brengen welk verkeer gebruik maakt van de aansluiting Emmen Noord
is een selected link analyse uitgevoerd voor (1) de Hoofdweg tussen Klijndijk en de kruising met
de Odoornerweg en (2) de Odoornerweg tussen aansluiting Emmen Noord en de bebouwde
kom van Emmen. Hiermee is inzichtelijk gemaakt welk verkeer gebruik maakt van deze wegvakken. De resultaten van deze analyse kunnen worden gebruikt voor het inzichtelijk maken
van de verhouding van de verschillende verkeersstromen. In bijlage 1 zijn de resultaten van de
selected links op modelplots weergegeven.
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Huidige situatie

Verkeersstromen Hoofdweg
In onderstaande afbeelding is de herkomst en bestemming van verkeer op de Hoofdweg aangegeven. Het gebruik van de Hoofdweg bestaat voor een groot deel uit verkeer tussen enerzijds
de kernen Exloo, Odoorn (via de Hoofdweg), Klijndijk Valthe en Valthermond (via de Melkweg/N379) en anderzijds Emmen (via de Odoornerweg) en de N34 zuid (via Emmen Noord). In
totaal heeft dit betrekking op driekwart van het verkeer. Ongeveer een kwart van het verkeer op
de Hoofdweg is verkeer op de relatie N379 Drentse Mondenweg – N34 zuid (via Emmen
Noord).
N379
25%

Exloo,
15%

Valthermond
10%

Odoorn
25%

Torenwijk
5%

Valthe
5%
Klijndijk
15%
Hoofdweg
45%

Slenerweg
0%

N34 zuid
55%

Melkweg/N379
55%
Hoofdweg
100%

Odoornerweg
45%

Herkomst en bestemming verkeer op de Hoofdweg
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Huidige situatie

Verkeersstromen Odoornerweg
In onderstaande afbeelding is de herkomst en bestemming van verkeer op de Odoornerweg
aangegeven. Circa 60% van het verkeer op de Odoornerweg is verkeer op de relatie Emmen Odoornerweg – N34 noord. Circa 40% van het verkeer is verkeer op de relaties Odoorn/Exloo –
Emmen (via de Hoofdweg) en Klijndijk/Valthe/Valthermond – Emmen (via de Melkweg/N379).
Exloo,
9%

N379
nihil
Valthe/ Valthermond
2%

Odoorn
20%

Hoofdweg
29%

Klijndijk
9%
Melkweg/N379
11%

N34 noord
60%

Hoofdweg
40%

Odoornerweg
100%

Herkomst en bestemming verkeer op de Odoornerweg

2.3
Verkeersveiligheid
In de onderstaande tabel zijn de ongevallengegevens van de periode 2005-2009 weergegeven.
Op de aansluiting Odoorn vinden weinig ongevallen plaats. Er zijn in de periode 2005-2009 3
ongevallen met uitsluitend materiële schade (ums) geregistreerd. Ten opzichte van de periode
2000-2004, in die periode zijn 7 ums-ongevallen geregistreerd, is het aantal ongevallen op deze
kruising gedaald.
Op de aansluiting Emmen Noord vinden meer ongevallen plaats. In de periode 2005-2009 zijn
hier 7 ongevallen geregistreerd. Hierbij viel één slachtoffer. Het aantal ongevallen op de aansluiting Emmen Noord was in de periode 2005-2009 beduidend lager dan in de periode 20002004. In de periode 2000-2004 zijn 16 ongevallen geregistreerd op de aansluiting Emmen
Noord, waarbij 11 slachtoffers vielen.
Ongevallen 2005 - 2009

Ongevallen
ums

Aansluiting Odoorn
Aansluiting Emmen Noord

3
6

Ongevallen
met letsel
0
1

Totaal
ongevallen

Slachtoffers

3
7

0
1
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Wegencategorisering PVVP Drenthe

Wegencategorisering GVVP Borger-Odoorn
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3

Beleidskader

In deze studie wordt rekening gehouden met bestaande plannen en visies van de betrokken
overheden. Dit beleidskader is in beginsel het uitgangspunt. Hieronder is een samenvatting gegeven van relevante plannen en visies (zie bijlage 2 voor een uitgebreidere beschrijving). Hieruit zijn enkele specifieke uitgangspunten voor deze planstudie af te leiden.
Beleidsdocument
Provincie Drenthe
- Omgevingsvisie Drenthe
(2010)

- Provinciaal verkeer en
vervoersplan (2007)

Uitgangspunten
- De provincie voert de regie op de duurzame verbetering van de regionale
mobiliteit door met de partners afspraken te maken over investeringen
- Prioriteit wordt gegeven aan onder meer het verbeteren van verbindingen,
locaties of voorzieningen in het regionale netwerk (weg, spoor en water) die
niet voldoen aan de normen voor bereikbaarheid en/of veiligheid
- Samenhangend, betrouwbaar en veilig netwerk voor auto, OV en fiets
- Creëren gunstige vestigingsvoorwaarden economische
- N34 is stroomweg (autoweg 100 km/u)
- Wegvakken tussen kernen en N34 zijn gebiedsontsluitingswegen (80 km/u)

Gemeente Borger-Odoorn
- Ontwerp Structuurvisie
- Ruimtelijke ontwikkeling van Borger Odoorn met behoud en versterking van
(2010)
de robuuste laag
- Goede verbindingen met omliggende gemeenten
- Gemeentelijk verkeer en
vervoersplan (2005)
Gemeente Emmen
- Structuurvisie Emmen
2020 (2009)

- Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid economische kernzones
buiten de gemeente met auto, OV en fiets

Gemeentelijk verkeer- en
vervoerplan (2000, wordt
momenteel herzien1)

- Afwaarderen Odoornerstraat en bundelen verkeer vanuit het noorden via de
N381

1

- Toekomstige ontwikkeling van Emmen binnen ruimtelijke kaders
- Doorstroming Hondsrugweg knelpunt, onderzoek naar verbeteropties
- Studie naar (on)mogelijkheden afsluiten Odoornerweg voor doorgaand verkeer

Het GVVP wordt momenteel herzien en zal naar verwachting eind 2010 gereed zijn. Tijdens de overleggen met de

projectgroep zijn de voor deze studie relevante aspecten ingebracht.
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Omgevingsaspecten

Bij het plannen en ontwerpen van (nieuwe) infrastructuur is het belangrijk om al in een vroeg
stadium rekening te houden met allerlei relevante omgevingsaspecten. Juist in de fase van visievorming worden keuzes gemaakt waarbij een bepaald niveau van gebiedskennis niet mag
ontbreken. Het uitvoeren van een breed omgevingsonderzoek is daarom een essentieel onderdeel in het gehele planproces en vraagt om een zorgvuldige aanpak.
Daarom is al in dit stadium van de planvorming een brede en integrale analyse van relevante
omgevingsaspecten uitgevoerd. Het doel van deze inventarisatie is vierledig:
• het verkrijgen van inzicht in de situatie ter plaatse van het studiegebied;
• bouwstenen voor het opstellen en verfijnen van de varianten;
• toetsingskader voor de vergelijking van de alternatieve tracés en het selecteren van een
voorkeursvariant (naast de verkeerskundige criteria);
• een inschatting van de haalbaarheid van het voornemen en een indicatie van eventueel benodigd vervolgonderzoek.
In onderstaande tabel is beschreven welke omgevingsaspecten onderzocht zijn en welke
bouwstenen relevant zijn voor de variantenontwikkeling en het toetsingskader (zie bijlage 3 voor
de kaartbeelden en een gedetailleerde beschrijving).
Thema

Bouwstenen variantenontwikkeling en toetsingskader

Landschap en cultuur-

Ligging landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle structuren en patronen:

historie

- Hogere ruggen (Hondsrug)
- Celtic Fields (verwacht) nabij Odoorn en Klijndijk
- Essencomplex rond Odoorn
- Beekdal Sleenerstroom

Archeologie

Ligging archeologische monumenten en gebieden met hoge archeologische verwachtingswaarde:
- Essencomplex rond Odoorn
- Bekende archeologische vindplaatsen

Aardkundige waarden

Ligging aardkundige waardevolle gebieden:
- Drents keileemplateau
- Pingoruïnes

Natuur

Ligging ecologische hoofdstructuur (EHS) en ecologische verbindingszones (EVZ) (gebiedsbescherming):
- EHS boswachterij Odoorn, Odoornerzand, Molenveld
- Ecologische verbindingszone Boswachterij Odoorn - Valtherbos
Aanwezigheid beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet (soortbescherming):
- Niet onderzocht (PM)

Hydrologie

Ligging beekdalen en grondwaterbeschermingsgebied:
- Grondwaterbeschermingsgebied Valtherbos
- Beekdal Sleenerstroom

Kabels en leidingen

Ligging kabels en leidingen:
- Hoge druk gasleidingen
- Hoogspanningsleiding

Externe veiligheid

Ligging van risicovolle en –gevoelige objecten en transportroutes gevaarlijke stoffen:
- Geen toename plaatsgebonden of groepsrisico
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Variantenontwikkeling

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke varianten zijn onderzocht voor de toekomstige ontsluiting van Odoorn, Klijndijk en het noordelijke deel van Emmen op de N34. De variantenontwikkeling bestaat uit de volgende stappen:
1. Definiëren theoretische oplossingsrichtingen;
2. Opstellen varianten;
3. Selecteren nader te onderzoeken varianten.
Uitgangspunt voor de variantenontwikkeling is de functie van de N34 als stroomweg met ongelijkvloerse aansluitingen. Tevens heeft er al besluitvorming plaatsgevonden over het handhaven
van de bestaande aansluitingen Emmen Centrum (ongelijkvloers) en Exloo (nog ongelijkvloers
te maken).
5.1
Oplossingsrichtingen
De eerste stap van de variantenontwikkeling is het definiëren van theoretische oplossingsrichtingen waarmee voldaan kan worden aan de geformuleerde doelstelling. Gebleken is dat er vier
oplossingsrichtingen mogelijk zijn:
• Handhaven en opwaarderen van beide aansluitingen (Odoorn en Emmen Noord);
• Handhaven en opwaarderen van één van beide aansluitingen;
• Opheffen van beide aansluitingen;
• Realiseren van een nieuwe aansluiting in plaats beide aansluitingen.
5.2
Varianten
De tweede stap is het opstellen van varianten binnen de geformuleerde oplossingsrichtingen. In
onderstaande tabel en op de volgende pagina’s zijn deze varianten weergegeven. Deze varianten zijn ontwikkeld en besproken tijdens diverse werksessies met de provincie Drenthe en de
gemeenten Borger-Odoorn en Emmen. Om een indruk te krijgen van de effecten op de verkeersstromen is gebruik gemaakt van het Questor verkeersmodel van de gemeente Emmen.
Oplossingsrichting

Varianten

Handhaven en opwaarderen van
beide aansluitingen
Handhaven en opwaarderen van
één van beide aansluitingen
Opheffen van beide aansluitingen
Realiseren van een nieuwe aansluiting in plaats beide aansluitingen

1.

Handhaven beide aansluitingen

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opheffen Odoorn (en handhaven Emmen Noord)
Opheffen Emmen Noord (en handhaven Odoorn)
Opheffen beide aansluitingen
Nieuwe aansluiting Schaapstreek
Nieuwe aansluiting Torenwijk
Nieuwe aansluiting Slenerweg
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Opheffen of handhaven van bestaande aansluitingen (variant 1-4)
Deze varianten bestaan uit het handhaven dan wel het opheffen van één of beide bestaande
aansluiting(en). Met handhaven wordt bedoeld het opwaarderen en ongelijkvloers maken van
de aansluiting.

1. Handhaven beide aansluitingen

2. Opheffen Odoorn

3. Opheffen Emmen Noord

4. Opheffen beide aansluitingen
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Nieuwe aansluiting (variant 5-7)
In deze varianten worden de aansluitingen Odoorn en Emmen Noord opgeheven. De ontsluiting
van de kernen Odoorn, Klijndijk en Valthe vindt plaats via een nieuw te realiseren aansluiting.

5. Nieuwe aansluiting Schaapstreek

6. Nieuwe aansluiting Torenwijk

7. Nieuwe aansluiting Slenerweg
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5.3
Beoordeling
De zeven varianten zijn getoetst op doelmatigheid en (beleidsmatige) wenselijkheid. Onderzocht is in hoeverre de varianten in potentie voldoende oplossend vermogen kan bieden en bijdraagt aan de beleidsdoelen van de provincie en gemeenten Borger-Odoorn en Emmen (zie
hoofdstuk 2 en 3). In de werksessie van 18 maart 2010 zijn uiteindelijk drie nader te onderzoeken varianten geselecteerd. In onderstaande tabel is weergegeven welke argumenten hieraan
ten grondslag liggen (zie bijlage 4 voor een gedetailleerde beschrijving).
Varianten

Beoordeling doelmatigheid en wenselijkheid

1.

Handhaven beide aansluitingen

2.

Opheffen Odoorn (en handhaven
Emmen Noord)

3.

Opheffen Emmen Noord (en
handhaven Odoorn)

4.

Opheffen beide aansluitingen

5.

Nieuwe aansluiting Schaapstreek

6.

Nieuwe aansluiting Torenwijk

7.

Nieuwe aansluiting Slenerweg

- Past niet in functie van N34 als stroomweg: ongelijkvloerse kruisingen
Exloo en Odoorn op te korte afstand van elkaar
- Odoornerweg blijft aantrekkelijk alternatief voor de hoofdontsluiting van
Emmen via N381
- Niet kostenefficiënt
+ Bereikbaarheid richting het noorden te waarborgen door opwaarderen
Borgerderweg tot parallelweg
- Odoornerweg blijft aantrekkelijk alternatief voor de hoofdontsluiting van
Emmen via N381
+ Leidt tot gewenste bundeling verkeer op N381 en N391/Rondweg Emmen
- Past niet in functie van N34 als stroomweg: ongelijkvloerse kruisingen
Exloo en Odoorn op te korte afstand van elkaar
- Bereikbaarheid richting het zuiden verslechtert; veroorzaakt mogelijk
sluipverkeer
- Niet kostenefficiënt
+ Bereikbaarheid richting het noorden te waarborgen door opwaarderen
Borgerderweg tot parallelweg
+ Leidt tot gewenste bundeling verkeer op N381 en N391/Rondweg Emmen
- Bereikbaarheid richting het zuiden verslechtert; veroorzaakt mogelijk
sluipverkeer
+ Nieuwe aansluiting goed alternatief voor huidige aansluitingen
- Bereikbaarheid richting het zuiden verslechtert; veroorzaakt mogelijk sluipverkeer
+ Nieuwe aansluiting goed alternatief voor huidige aansluitingen
+ Leidt tot gewenste bundeling verkeer op N381 en N391/Rondweg Emmen
+ Nieuwe aansluiting goed alternatief voor huidige aansluitingen
+ Bereikbaarheid richting het noorden te waarborgen door opwaarderen
Borgerderweg tot parallelweg

5.4

Conclusie

• Variant 1, 2 of 3 is niet doelmatig of wenselijk. Enerzijds omdat de maatregelen niet stroken

•
•
•

•

met de gewenste ontsluitingsstructuur van Emmen en anderzijds omdat het realiseren van
twee ongelijkvloerse aansluitingen (Exloo en Odoorn) op korte afstand van elkaar niet doelmatig en niet kostenefficiënt is;
Variant 3, 4 of 5 leidt tot verslechtering van de bereikbaarheid van het studiegebied richting
het zuiden met mogelijk sluipverkeer als gevolg;
Met variant 6 of 7 kan de bereikbaarheid van het studiegebied in zowel noordelijke als zuidelijke richting op een doelmatige en effectieve wijze gehandhaafd blijven;
Ondanks dat variant 4 leidt tot verslechtering van de bereikbaarheid richting het zuiden – en
daarmee niet geheel voldoet aan de doelstelling – is er voor gekozen deze variant niet op
voorhand uit te sluiten. Belangrijkste reden hiervoor is dat deze variant relatief eenvoudig
uitgevoerd kan worden en naar verwachting leidt tot de gewenste bundeling van verkeer op
de N381 en N391. Ook de bereikbaarheid richting het noorden kan worden gewaarborgd;
De varianten 4 (Opheffen beide aansluitingen), 6 (Nieuwe aansluiting Torenwijk) en 7
(Nieuwe aansluiting Slenerweg) zijn in de werksessie van 18 maart 2010 benoemd als nader
te onderzoeken varianten. De aansluitingen Odoorn Noord en Emmen Noord komen in deze
varianten te vervallen.
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Uitwerking en toetsing

6.1
Inleiding
In hoofdstuk 5 zijn diverse varianten ontwikkeld. In deze eerste verkenning zijn de varianten
onderzocht op onder meer verkeerskundige aspecten en kostenefficiëntie. Op basis hiervan is
vastgesteld dat enkele varianten afvallen. De variantenontwikkeling heeft geresulteerd in de
selectie van de volgende drie nader te onderzoeken varianten:
• Variant 4 (Opheffen beide aansluitingen);
• Variant 6 (Nieuwe aansluiting Torenwijk);
• Variant 7 (Nieuwe aansluiting Slenerweg).

4. Opheffen beide aansluitingen

6. Nieuwe aansluiting Torenwijk

7. Nieuwe aansluiting Slenerweg

In dit hoofdstuk komen de volgende onderdelen aan de orde:
• Uitwerking varianten in globale schetsen2;
• Beschrijving van de effecten op de verkeersintensiteiten inclusief toelichting in tabelvorm;
• Toetsing op verkeerskundige en ruimtelijke aspecten (zie kader volgende pagina);
• Bepaling voorkeursvariant.

2

De geselecteerde varianten worden in de volgende paragrafen nader uitgewerkt en in beeld gebracht. Hierbij worden

aandachtspunten met betrekking tot de ruimtelijke inpassing aangeduid. Tevens is gekeken naar de mogelijkheden voor
de aansluiting op bestaande structuren van het onderliggend wegennet. De varianten 6 (Aansluiting Torenweg) en 7
(Aansluiting Slenerweg) maken (deels) gebruik van de bestaande structuren (wegvakken Torenwijk en Slenerweg) en
hoogteverschillen.
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Toetsing varianten
Naast de uitwerking worden de varianten getoetst en met elkaar vergeleken. De toetsing
bestaat uit twee onderdelen:
• Toetsing op verkeerskundige doelmatigheid;
• Toetsing op omgevingsaspecten.
De toetsing wordt in § 6.5 samengevat door middel van een scoretabel. Met behulp van deze methode kunnen verkeerskundige en ruimtelijke criteria naast elkaar worden gezet zodat
verschillende varianten integraal afgewogen kunnen worden. De toetsing is gebaseerd op
bureauonderzoek voor de betreffende criteria en niet op gedetailleerd gebiedsgericht onderzoek. Een uitgebreider onderzoek dient plaats te vinden bij de uitwerking van varianten.
Verkeerskundige effecten
In deze toetsing worden de varianten nader getoetst op verkeerskundige aspecten. De varianten zullen moeten voldoen aan de hoofddoelstelling, namelijk verbetering van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid op de N34, op het onderliggende wegennet en in
de dorpen. Om inzicht te krijgen in de effecten op het verkeer zijn de varianten doorgerekend met het Questor verkeersmodel van de gemeente Emmen. In bijlage 1 zijn zogenaamde verschilplots opgenomen die de effecten van de varianten ten opzichte van de autonome
situatie 2020-0 in beeld brengen. De effecten op de verkeersintensiteiten worden gepresenteerd in kaartbeelden.
De varianten zijn getoetst op de volgende aspecten:
• Bereikbaarheid:
° Odoorn, Klijndijk, Valthe, Valthermond;
° Westzijde N34 (’t Haantje en Odoornerveen);
• Verkeersdruk:
° Onderliggend wegennet (sluipverkeer);
° Kernen (Odoorn, Exloo, Klijndijk, Valthe, Valthermond, ’t Haantje, Emmen Noord,
Weerdinge);
• Bundeling verkeer op hoofdwegen;
• Verkeersveiligheid;
• Procedures;
• Maatschappelijk draagvlak;
• Investering.
Omgevingsaspecten
Nieuwe infrastructuur kan op verschillende manieren aangelegd en ingepast worden. Het
gaat daarbij niet alleen om het bepalen van het meest optimale tracé vanuit verkeerskundig
oogpunt. Een nieuwe aansluiting vergroot weliswaar de bereikbaarheid van de regio maar
kan ook waardevolle structuren en patronen doorsnijden. Het is dan ook van belang om inzicht te hebben in de wijze waarop de ruimtelijke kwaliteit van het te doorsnijden gebied
wordt beïnvloeden. Daarnaast is het van belang om in dit stadium al rekening te houden met
ruimtelijke belemmeringen die van invloed zijn op de situering van een nieuwe aansluiting.
Hierbij is gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 3 besproken omgevingsaspecten.
De varianten zijn getoetst op de volgende aspecten (zie bijlage 3):
• Aantasting waardevolle structuren en patronen:
° Landschappelijke en cultuurhistorische waarden;
° Archeologische en aardkundige waarden;
° EHS/EVZ;
• Ruimtelijk of milieuconflict:
° Ligging in beekdal/grondwaterbeschermingsgebied;
° Conflict met kabels en leidingen;
° Toename plaatsgebonden of groepsrisico.
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6.2

Variant 4 (Opheffen beide aansluitingen)

Uitwerking
In deze variant worden de bestaande aansluitingen Odoorn en Emmen Noord opgeheven.
Hierdoor ontstaan parallelle structuren die uitwisselen bij de aansluiting Exloo en met de N381.
In deze variant wordt de parallelweg tussen Odoorn en de aansluiting Exloo (Borgerderweg)
opgewaardeerd zodat deze kan fungeren als ontsluitingsroute voor Odoorn.
Verkeerskundige effecten
In de volgende afbeelding zijn de effecten op de verkeersintensiteiten in beeld gebracht. In bijlage 1 wordt een toelichting op de effecten gegeven en in onderstaande tabel zijn de verkeerskundige voor- en nadelen samengevat.

Voordelen

Nadelen

- Verschuiving van verkeer via de route Drentse
Mondenweg/N379 - N34 naar de route N391 - N34
(bundeling verkeer op hoofdwegen)
- Verschuiving van verkeer via de route N34 Odoornerweg - Emmen naar de route N34 - N381 Emmen (bundeling verkeer op hoofdwegen en afname verkeer door Emmen Noord)
- Eenvoudige realisatie en procedures

- Verminderde bereikbaarheid Odoorn, Klijndijk,
Valthe, Valthermond en ‘t Haantje
- Verschuiving van verkeer via N34 naar de oude
route Emmen - Klijndijk - Odoorn (forse afname verkeer op N34 en toename verkeer op onderliggend
wegennet)
- Toename verkeer in de kernen Odoorn en Klijndijk,
’t Haantje en Odoornerveen
- Beperkte toename verkeer route Exloo - Valthe Weerdinge
- Verslechtering verkeersveiligheid op onderliggend
wegennet (met name in de kernen)
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Omgevingsaspecten
In onderstaande tabel is beschreven welke omgevingsaspecten en belemmeringen relevant zijn
bij de verdere uitwerking en uitvoering van variant 4 (zie bijlage 3 voor de kaartbeelden en een
gedetailleerde beschrijving).
Thema

Relevante aspecten voor variant 4 (Opheffen beide aansluitingen)

Landschap en cultuur-

n.v.t.

historie
Archeologie

n.v.t.

Geomorfologie/ aard-

n.v.t.

kundige waarden
Natuur

Ligging ecologische hoofdstructuur (EHS) en ecologische verbindingszones (EVZ) (gebiedsbescherming):
- EHS boswachterij Odoorn, Odoornerzand, Molenveld
Aanwezigheid beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet (soortbescherming):
- Niet onderzocht (PM)

Hydrologie

n.v.t.

Kabels en leidingen

n.v.t.

Externe veiligheid

n.v.t.

6.3

Variant 6 (Aansluiting Torenwijk)

Uitwerking
In deze variant wordt een nieuwe aansluiting bij de Torenwijk gerealiseerd. De aansluiting met
de N34 wordt vormgegeven met een half klaverblad aan de zuidzijde van de Torenwijk. Dit om
de aansluiting te laten fungeren als ontsluiting van het omliggende gebied en niet als gestroomlijnde route naar Emmen. Daarnaast zal de verbinding tussen de N34 en Odoorn zo veel mogelijk gestroomlijnd moeten worden. Ter plaatse van de nieuwe aansluiting is voldoende ruimte
voor vervanging van de bestaande carpoolplaats bij de afslag Odoorn Noord.
Voor het tracé van deze nieuwe verbinding zijn in de projectgroep drie alternatieven ontwikkeld
(zie afbeelding nevenstaande pagina):
A. Torenweg: vanaf de aansluiting N34 wordt gebruik gemaakt van de Torenweg die hiervoor
opgewaardeerd wordt;
B. Kerkakkerweg: vanaf de aansluiting N34 wordt gebruik gemaakt van de route Torenweg Kerkakkerweg - Hoofdstraat. Zowel de Torenweg als de Kerkakkerweg worden opgewaardeerd. Met een rotonde wordt aangesloten op de Hoofdstraat.
C. Zuidzijde Es: vanaf de aansluiting N34 wordt een nieuw tracé aangelegd langs de zuidzijde
van de Zuideres. Met een rotonde wordt aangesloten op de Hoofdweg tussen Odoorn en
Klijndijk.
Voor de aansluiting met de N34 wordt gebruik gemaakt van het bestaande hoogteverschil van
de onderdoorgang Torenwijk. Nevenstaande foto’s geven de huidige situatie weer. Aandachtspunten zijn de bebouwing in het kwadrant oostelijk van de N34 en zuidelijk van de Torenwijk en
de breedte van de bestaande onderdoorgang. Indien op deze locatie een ongelijkvloerse aansluiting wordt gerealiseerd is een bredere onderdoorgang noodzakelijk om ruimte te kunnen
bieden aan een (vrijliggend) fietspad. De technische mogelijkheden van de bestaande kunstwerken dienen hiervoor nader onderzocht te worden.

285399, revisie 03
Pagina 28 van 39

Uitwerking en toetsing

Varianten nieuwe aansluiting Torenwijk
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Verkeerskundige effecten
In onderstaande afbeelding zijn de effecten op de verkeersintensiteiten in beeld gebracht. In
bijlage 1 wordt een toelichting op de effecten gegeven en onderstaande tabel zijn de verkeerskundige voor- en nadelen samengevat.

Voordelen

Nadelen

- Goede bereikbaarheid Odoorn, Klijndijk, Valthe,
Valthermond en Odoornerveen
- Afname verkeer op grote delen van het onderliggend wegennet
- Afname verkeer in Odoorn, positief voor verkeersveiligheid
- Concentratie verkeer op korte verbinding naar N34
- Verschuiving van verkeer via de route Drentse
Mondenweg/N379 - N34 naar de route N391 - N34
(bundeling verkeer op hoofdwegen)
- Verschuiving van verkeer via de route N34 Odoornerweg - Emmen naar de route N34 - N381 Emmen (bundeling verkeer op hoofdwegen en afname verkeer door Emmen Noord)

- Toename verkeer op de route Exloo - N34 en Exloo - Valthe - Weerdinge
- Toename verkeer in Exloo
- Per saldo lichte toename verkeer Klijndijk (er is
sprake van een verschuiving van de verkeersstromen: toename op de Hoofdweg en afname op de
Melkweg)
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Omgevingsaspecten
In onderstaande tabel is beschreven welke omgevingsaspecten en belemmeringen relevant zijn
bij de verdere uitwerking en uitvoering van variant 6 (zie bijlage 3 voor de kaartbeelden en een
gedetailleerde beschrijving).
Thema

Relevante aspecten voor variant 6 (Nieuwe aansluiting Torenwijk)

Landschap en cultuur-

Ligging landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle structuren en patronen

historie

- Hogere ruggen (Hondsrug)

Archeologie

Ligging archeologische monumenten en gebieden met hoge archeologische verwachtingswaarde:

Aardkundige waarden

Ligging aardkundige waardevolle gebieden:

- Essencomplex rond Odoorn
- Essencomplex rond Odoorn
- Drents keileemplateau
- Pingoruïnes ten zuiden van Odoorn
Natuur

Ligging ecologische hoofdstructuur (EHS) en ecologische verbindingszones (EVZ) (gebiedsbescherming):
- Ecologische verbindingszone Boswachterij Odoorn - Valtherbos
Aanwezigheid beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet (soortbescherming):
- Niet onderzocht (PM)

Hydrologie

n.v.t.

Kabels en leidingen

n.v.t.

Externe veiligheid

n.v.t.
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6.4

Variant 7 (Aansluiting Slenerweg)

Uitwerking
In de nevenstaande afbeelding is een
ongelijkvloerse aansluiting van de Slenerweg op de N34 weergegeven. De
aansluiting is vorm gegeven met een
haarlemmermeer. Deze variant maakt
gebruik van de Slenerweg als verbinding met het onderliggend wegennet.
Hiertoe zal de Slenerweg opgewaardeerd moeten worden. Voor de inpassing van de haarlemmermeer zal het
Koedijkje verlegd moeten worden. Ter
plaatse van de nieuwe aansluiting is
voldoende ruimte voor vervanging van
de bestaande carpoolplaats bij de afslag Odoorn Noord.
Indien op deze locatie een ongelijkvloerse aansluiting wordt gerealiseerd
is het – gelet op de te verwachten intensiteiten – noodzakelijk om langs de
Slenerweg een (vrijliggend) fietspad te
realiseren.

Mogelijke vormgeving nieuwe aansluiting Slenerweg

In deze variant wordt de parallelweg tussen Odoorn en de aansluiting Exloo (Borgerderweg)
opgewaardeerd zodat deze kan fungeren als ontsluitingsroute voor Odoorn.

Huidige ongelijkvloerse passage ter hoogte van de Slenerweg
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Verkeerskundige effecten
In onderstaande afbeelding zijn de verkeerskundige effecten weergegeven. Deze effecten worden in bijlage 1 nader toegelicht en in onderstaande tabel zijn de verkeerskundige voor- en nadelen samengevat.

Voordelen

Nadelen

- Beperkte toename verkeer op het onderliggend
wegennet
- Goede bereikbaarheid Odoorn, Klijndijk, Valthe,
Valthermond en ‘t Haantje
- Concentratie verkeer op korte verbinding naar N34
- Verschuiving van verkeer via de route N34 Odoornerweg - Emmen naar de route N34 - N381 Emmen (bundeling verkeer op hoofdwegen en afname verkeer door Emmen Noord)

- Beperkte toename verkeer op de route Emmen
Noord - Weerdinge - Valthe - Exloo
- Route Drentse Mondenweg/N379 - N34 wordt niet
minder aantrekkelijk ten opzichte van de route N391
- N34 (geen bundeling verkeer op hoofdwegen)
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Omgevingsaspecten
In onderstaande tabel is beschreven welke omgevingsaspecten en belemmeringen relevant zijn
bij de verdere uitwerking en uitvoering van variant 7 (zie bijlage 3 voor de kaartbeelden en een
gedetailleerde beschrijving).
Thema

Relevante aspecten voor variant 7 (Nieuwe aansluiting Slenerweg)

Landschap en cultuur-

Ligging landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle structuren en patronen

historie

- Hogere ruggen (Hondsrug)
- Celtic Field (verwacht) nabij Klijndijk
- Beekdal Sleenerstroom

Archeologie

Ligging archeologische monumenten en gebieden met hoge archeologische verwachtingswaarde:

Aardkundige waarden

Ligging aardkundige waardevolle gebieden:

- Bekende archeologische vindplaatsen
- Drents keileemplateau
Natuur

Ligging ecologische hoofdstructuur (EHS) en ecologische verbindingszones (EVZ) (gebiedsbescherming):
- EHS boswachterij Odoorn, Odoornerzand, Molenveld
- Ecologische verbindingszone Boswachterij Odoorn - Valtherbos
Aanwezigheid beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet (soortbescherming):
- Niet onderzocht (PM)

Hydrologie

Ligging beekdalen en grondwaterbeschermingsgebied
- Grondwaterbeschermingsgebied Valtherbos
- Beekdal Sleenerstroom

Kabels en leidingen

Ligging kabels en leidingen
- Hoge druk gasleidingen
- Hoogspanningsleiding

Externe veiligheid

n.v.t.
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6.5
Toetsing varianten
In onderstaande scoretabellen is aangegeven hoe de varianten scoren op verkeerskundige aspecten, ruimtelijke kwaliteit en belemmeringen. Per variant is onderzocht in hoeverre de te nemen maatregelen leiden tot een verkeerskundige verbetering of verslechtering, mogelijke aantasting van ruimtelijke kwaliteit of een ruimtelijk conflict. Daarbij is gekeken of de varianten een
positief effect dan wel een negatief effect wat is aangegeven met een + of een –. Een neutraal
of geen significant effect is aangegeven met een 0.
Toetsingstabel verkeerskundige aspecten
Variant
Criterium
Bereikbaarheid
* Odoorn, Klijndijk, Valthe, Valthermond
* Westzijde N34 (’t Haantje/Odoornerveen)
Verkeersdruk onderliggend wegennet
* Odoorn
* Klijndijk
* Exloo
* Valthe/Valthermond
* Emmen Noord
* ‘t Haantje
* Weerdinge
Bundeling verkeer op hoofdwegennet
Procedures
Maatschappelijk draagvlak
Investering

4 (Opheffen
aansluitingen)
–
–
0/–
–
0/–
0/–
+
+
–
0/–
–
+
––
0

Toetsingstabel ruimtelijke kwaliteit en belemmeringen
4 (Opheffen
Variant
aansluitingen)
Criterium
Aantasting archeologische waarden
Aantasting aardkundige waarden
Aantasting landschappelijke en cultuurhistorische waarden
Aantasting EHS/EVZ
Ligging in beekdal/ grondwaterbeschermingsgebied
Conflict met kabels en leidingen
Externe veiligheid

0
–
0

6 (Torenwijk)
A
B
C
0
0
–
0

0/+
+
0/+
0/+
0/–
0/–

0/+
0/+
+
0/–

+
+
+
0/–

0/–
0/–

+
–
0
–

–
––

6 (Torenwijk)
A
B
C
0/–
0/–
0
–

––

––

–

7 (Slenerweg)

0/+
+
0/+
0
0
0
0
+
+
0
0/+
0/–
0
–

7 (Slenerweg)
–
–
0/–

–

0/–

–

0

0

–

0
0

0

–
0

0

6.6
Conclusie
Variant 4 (Opheffen beide aansluitingen) scoort het laagst op de verkeerskundige aspecten.
Deze variant leidt tot een verminderde bundeling van het verkeer op het hoofdwegennet en
meer verkeer op het onderliggend wegennet. Daarmee draagt deze variant niet bij aan de doelstellingen van het provinciaal beleid en komt daarmee te vervallen. Variant 6 (Nieuwe aansluiting Torenwijk) en variant 7 (Nieuwe aansluiting Slenerweg) zijn qua verkeersoplossend vermogen weinig onderscheidend, al is er wel sprake van waarneembare verschillen in de verkeerseffecten op lokaal niveau;
Zowel variant 6 (Nieuwe aansluiting Torenwijk) als variant 7 (Nieuwe aansluiting Slenerweg)
bieden een goede oplossing als vervanging van de op te heffen aansluitingen Odoorn Noord en
Emmen Noord. Vooralsnog worden beide varianten aangemerkt als voorkeursvariant. De keuze
voor één van beide varianten dient te worden gemaakt op basis van nader onderzoek naar
technische haalbaarheid, investeringen, ruimtelijke kwaliteit en belemmeringen. Uit de toetsing
van de ruimtelijke kwaliteit komt een aantal aandachtspunten naar voren die in het vervolgtraject nader onderzocht moeten worden.
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Vervolg

7.1
Besluitvorming over voorkeursvariant
Op basis van deze rapportage wordt voorgesteld om de varianten 6 (Nieuwe aansluiting Torenwijk) en 7 (Nieuwe aansluiting Slenerweg) uit te werken als voorkeursvariant.
Voordat verdere besluitvorming plaats zal vinden zal de omgeving geïnformeerd worden over
deze studie en de gelegenheid krijgen om haar inbreng te geven. Hiertoe zal een informatieavond voor belanghebbenden worden georganiseerd. Doelgroep voor deze avond zijn bewoners en vertegenwoordigers van belangengroeperingen in de omgeving.
7.2
Vervolgprocedures
Om de voorgestelde maatregelen te kunnen realiseren zullen diverse procedures doorlopen
moeten worden.
• (eventuele) m.e.r.-(beoordelings) plicht;
• Bestemmingsplan;
• Omgevingsvergunning.
Milieueffectrapportage
In het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.)3 zijn voor verschillende activiteiten zogenoemde m.e.r.-drempels opgenomen. Als een m.e.r.-drempel wordt overschreden, ontstaat een
m.e.r.-plicht. Het Besluit m.e.r. kent een aantal categorieën die een relatie hebben met wegen
(zie de tabel op de volgende pagina). Het gaat daarbij om de volgende soorten wegen:
• Hoofdwegen4;
• Autosnelwegen en autowegen;
• Andere wegen van vier of meer rijstroken.
M.e.r.-plicht
Het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) is ontwikkeld om het milieu een volwaardige
plaats in de besluitvorming te geven. Voor een aantal activiteiten geldt daarom een zogenaamde m.e.r.-plicht (de zogenaamde C-lijst). Deze activiteiten worden gekenmerkt door het
feit dat zij over het algemeen belangrijke nadelige milieugevolgen hebben. Indien er sprake
is van een m.e.r.-plicht moet de m.e.r -procedure worden doorlopen. Dit is een procedure die
uiteindelijk leidt tot een Milieueffectrapport (MER). In een MER worden op samenhangende,
objectieve en systematische wijze de milieueffecten beschreven die naar verwachting zullen
optreden als gevolg van de voorgenomen activiteit. Voor andere activiteiten (de zogenaamde D-lijst) geldt dat zij afhankelijk van de omstandigheden nadelige milieugevolgen kunnen
hebben. Voor deze activiteiten geldt een zogenaamde m.e.r.-beoordelingsplicht.
3

Voor het woord milieueffectrapportage worden twee afkortingen veel gebruikt: MER en m.e.r.. Milieueffectrapportage

(m.e.r.) is de procedure waarbij nagegaan wordt wat de gevolgen zijn voor het milieu van bepaalde activiteiten alvorens
die activiteiten worden ondernomen. Een milieueffectrapport (MER) is het product van de m.e.r. (het proces).
4
Voor de vraag of er sprake is van een hoofdweg is enkel de definitie van het Besluit m.e.r. doorslaggevend. In onderdeel A van de bijlage van het Besluit m.e.r. (begripsbepaling) juncto artikel V (overgangsrecht) van het Besluit m.e.r. is
een hoofdweg als volgt gedefinieerd:
"een weg, waarvoor een verbinding is aangegeven op een kaart van indicatieve en limitatieve hoofdwegverbindingen,
die behoort tot een van kracht zijnde planologische kernbeslissing" (deze omschrijving uit het Besluit m.e.r. van het
begrip hoofdweg is overgenomen uit de Tracéwet artikel 1 lid 1 onder c). Zowel de N391, Rondweg Emmen als de N862
zijn niet als zodanig aangegeven. De categorie hoofdwegen is daarmee niet relevant voor deze studie.
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Bijlage Kolom 1
Activiteiten
MER
besluit
Autosnelwegen en autowegen
C 1.2
De aanleg van een
autosnelweg of autoweg, niet zijnde een
hoofdweg
C 1.5

Kolom 2
Gevallen

Kolom 3
Plannen

- Het plan, bedoeld
in de artikelen 5 en
8 j° 9, tweede lid,
van de Planwet
In gevallen waarin de activiteit verkeer en vervoer
- De structuurvisie,
betrekking heeft op:
- Een weg met een tracéleng- bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2
te van 10 kilometer of meer
- De verbreding van een weg van de Wet ruimtemet één of meer rijstroken en lijke ordening
De wijziging of uithet te verbreden weggedeelte - Het plan, bedoeld
breiding van:
twee knooppunten of aanslui- in de artikelen 3.1
a. een autosnelweg
of autoweg, niet zijn- tingen met elkaar verbindt, of en 3.6, eerste lid,
de een hoofdweg (...) - De ombouw van een weg tot onderdelen a en b
van de Wet ruimteeen autosnelweg of autoweg
In gevallen waarin de activiteit lijke ordening
D 1.2
betrekking heeft op een weg
met een tracélengte van 5
kilometer of meer
Andere wegen van vier rijstroken of meer:
In gevallen waarin de activiteit - Het plan, bedoeld
C 1.3
De aanleg van een
in de artikelen 5 en
betrekking heeft op een weg
weg bestaande uit
8 j° 9, tweede lid,
met een tracélengte van 10
vier of meer rijstrovan de Planwet
kilometer of meer
ken, niet zijnde een
verkeer en vervoer
hoofdweg, autosnel- De structuurvisie,
weg of autoweg
C 1.5
In gevallen waarin de activiteit bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2.
betrekking heeft op:
- Een weg met een tracéleng- van de Wet ruimtelijke ordening,
te van 10 kilometer of meer
De wijziging of uit- De verbreding van een weg - Het plan, bedoeld
breiding van: (...)
met één of meer rijstroken en in de artikelen 3.1
b. een weg als behet te verbreden weggedeelte en 3.6, eerste lid,
doeld in categorie 1.3 twee knooppunten of aanslui- onderdelen a en b,
van onderdeel C van tingen met elkaar verbindt, of van de Wet ruimtedeze bijlage
- De ombouw van een weg tot lijke ordening
een autosnelweg of autoweg
In gevallen waarin de activiteit
D 1.2
betrekking heeft op een weg
met een tracélengte van 5
D 1.1
De aanleg van een
kilometer of meer
weg bestaande uit
(alle gevallen)

Kolom 4
Besluiten

De vaststelling van
het tracé door het
provinciaal bestuur
of het gemeentebestuur dan wel bij
het ontbreken
daarvan van het
plan, bedoeld in
artikel 3.6, eerste
lid, onderdelen a en
b, van de Wet ruimtelijke ordening dan
wel bij het ontbreken daarvan het
plan, bedoeld in
artikel 3.1 van die
wet wanneer dat
het tracé bepaalt

De vaststelling van
het tracé door het
provinciaal bestuur
of het gemeentebestuur dan wel bij
het ontbreken daarvan van het plan,
bedoeld in artikel
3.6, eerste lid, onderdelen a en b
van de Wet ruimtelijke ordening dan
wel bij het ontbreken daarvan van
het plan, bedoeld in
artikel 3.1 van die
wet wanneer dat
het tracé bepaalt

vier of meer rijstroken, niet zijnde een
hoofdweg, autosnelweg of autoweg

Het opheffen van de aansluitingen Odoorn en Emmen Noord en het realiseren van nieuwe aansluitingen heeft geen betrekking op de aanleg, wijziging of uitbreiding van een autoweg waarin
de ‘activiteit betrekking heeft op een weg met een tracélengte van 5 kilometer of meer' (categorie D1.2). Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een
m.e.r.-(beoordelings)plicht.
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Bestemmingsplan
De voorgestelde maatregelen (aanpassing kruisingen en onderliggende wegennet) in alternatief
6 en 7 zullen een groter ruimtebeslag betekenen voor verkeersfuncties. Er wordt vanuit gegaan
dat dit ruimtebeslag niet past binnen de voor deze wegvakken opgenomen verkeersbestemmingen in de vigerende bestemmingsplannen. Om de maatregelen te kunnen realiseren is aanpassing van de betreffende bestemmingsplannen noodzakelijk. Voor het bestemmingsplan
geldt een maximale wettelijke termijn van 31 weken (vanaf terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan).
Omgevingsvergunning
Naast het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning nodig indien er bomen gekapt of constructies opgericht worden. Per 1 oktober 2010 zijn in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) diverse vergunningen samengevoegd tot één integrale omgevingsvergunning.
Voor de omgevingsvergunning gelden twee procedures, namelijk de reguliere procedure (8 weken) en de uitgebreide (32 weken).
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BIJLAGE 18
Grontmij
Bijlage 1, Toelichting uitkomsten verkeersmodel

Bijlage 1

Toelichting uitkomsten verkeersmodel
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Bijlage 1: Toelichting uitkomsten verkeersmodel (Vervolg 1)

Variant 4 (Opheffen beide aansluitingen)

Toelichting bij de effecten op de verkeersintensiteit variant 4 (Opheffen beide aansluitingen)
Straat

Effect

Toelichting

Hoofdstraat

Toename intensiteit op Hoofdstraat tussen Exloo en N34 door verschuiving verkeersstroom vanaf Exloo

Exloo – N34

naar N34 zuid van de route Exloo – Odoorn – Klijndijk – aansluiting Emmen Noord naar de Hoofdstraat en
N34. Tevens toename door verschuiving verkeerstroom vanaf Emmen Noordoost – N34 noord van de
route via de Odoornerweg – aansluiting N34 naar de route via Weerdinge – Valthe – Exloo – N34.

Exloërweg

Exloërweg: toename door verkeer vanaf Kibbelveen richting Exloo en afname door verkeer op relatie Exloo

Odoorn-Exloo

– N34 zuid. Per saldo geringe afname.

Borgerderweg

Sterke toename op Borgerderweg door verkeer op de relatie Emmen noord – N34 aansluiting Exloo.

Borgerderweg

Toename als bovenstaand, aangevuld met huidig gebruik aansluiting Odoorn. Dit verkeer rijdt door naar de

‘parallelweg’

aansluiting Exloo.

N34

Sterke afname op N34 door verschuiving van verkeersstroom naar Odoorn, Klijndijk, Valthe, Valthermond

Odoorn-Exloo

en Emmen noord naar onderliggend wegennet.

Weerdingerweg

Toename door verkeer vanuit Emmen noord via Weerdinge – Valthe – Exloo naar N374 (route parallel aan

- Valtherweg

N34) en door verkeer vanuit Emmen noord via Weerdinge – Valthe – Exloo naar de N34.

Torenweg

Toename door verkeer vanuit de richting N381 – Kibbelveen met bestemming Odoorn of Exloo.

Odoorn
Hoofdweg

Toename intensiteit op Hoofdweg tussen Klijndijk en Odoorn door verkeer vanuit Emmen (Noord) naar de

Odoorn-Klijndijk

N34.

Valtherweg

Geen intensiteitseffect ten opzichte van autonome situatie, aangezien de relatie Valthe/Valthermond –

Valthe-Odoorn

Odoorn (N34) niet wezenlijk veranderd. De bestaande aansluiting Odoorn vervalt, maar de parallelweg
wordt opgewaardeerd.

N34 Odoorn –

Sterke afname op N34 door verschuiving van verkeersstroom naar Odoorn, Klijndijk, Valthe, Valthermond

Emmen Noord

en Emmen noord naar onderliggend wegennet.
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Hondsrugweg -

Afname op de route N379 Drentse Mondenweg – Valthermond – Valthe – N34 door verschuiving verkeers-

Melkweg

stroom naar N391.

Hoofdweg

Veranderingen verkeersstromen op Hoofdweg tussen Klijndijk en Emmen Noord: toename door verkeer

Klijndijk - Odoor-

vanuit Emmen Noord naar N34 noord en afname verkeer vanaf Valthermond/Valthe naar de N34 zuid. Per

nerweg

saldo blijft intensiteit ongeveer gelijk aan autonome situatie.

N34 Emmen

Afname op N34 tussen de N381 en de aansluiting Emmen Noord door verschuiving van de verkeersstroom

Noord – N381

Valthermond – Valthe – N34 zuid naar N391 en door verschuiving van verkeersstromen vanaf de N381
west van de N34 en aansluiting Emmen Noord naar routes binnendoor via Het Haantje en Kibbelveen.

Odoornerweg

Afname intensiteit op Odoornerweg bestaat uit verkeer op relatie Emmen – N34 noord. Dit verkeer gaat in
huidige situatie via Odoornerweg en verdeeld zich in de nieuwe situatie over verschillende routes: via de
N381 (Emmen zuid), via Weerdinge en Exloo (Emmen noordoost) of via de Odoornerweg en parallelweg
richting de aansluiting Exloo (Emmen noordwest).

N381

Toename door verschuiving van verkeer op de relatie Emmen – N34 noord van de Odoornerweg naar de

Emmen – N34

N381.

N381

Toename door verschuiving van verkeer op de relatie Emmen – N34 noord naar Emmen – N381 (in-

N34 - Friesland

vloedsgebied tussen N34 en N381, vermoedelijk omgeving Assen).

N391

Stijging op N391 door verschuiving van verkeersstroom op route N379 Drentse Mondenweg – Valthermond – Valthe – N34 naar de N391.

Kibbelveen

Toename op route via Kibbelveen bestaat in hoofdzaak uit verschuiving van verkeer op de relatie Odoorn –
N34 van de aansluiting Emmen – Noord naar de aansluiting Erm.

Het Haantje

Toename door verschuiving van verkeer op de relaties van Klijndijk/Valthe/Valtermond naar de N34 zuid
van de aansluiting Emmen – Noord naar aansluiting Erm.

Variant 6 (Nieuwe aansluiting Torenwijk)
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Bijlage 1: Toelichting uitkomsten verkeersmodel (Vervolg 3)

Toelichting bij de effecten op de verkeersintensiteit variant 6 (Nieuwe aansluiting Torenwijk)
Straat

Effect

Toelichting

Hoofdstraat

Toename intensiteit op Hoofdstraat tussen Exloo en N34 door verschuiving verkeersstroom vanaf Exloo

Exloo – N34

naar N34 zuid van de route Exloo – Odoorn – Klijndijk – aansluiting Emmen - Noord naar de Hoofdstraat
en N34. Tevens toename door verschuiving verkeerstroom vanaf Emmen Noordoost – N34 noord van de
route via de Odoornerweg – aansluiting N34 naar de route via Weerdinge – Valthe – Exloo – N34.
Toename op Hoofdstraat groter dan in variant ‘Opheffen aansluitingen’ door verkeer vanuit Odoorn via
Exloo naar de N34 noord.

Exloërweg

Afname door verkeer op de relatie Exloo – N34 zuid en toename door verkeer op de relatie Odoorn – Ex-

Odoorn-Exloo

loo – N34 noord. Per saldo is afname groter dan toename, daarom afname van intensiteit op Exloërweg.

Borgerderweg

Afname Borgerderweg door opheffen aansluiting Odoorn en afwaarderen / afsluiten parallelweg.

N34

Door bovengenoemd punt overeenkomstige afname op N34 tussen huidige aansluiting Odoorn en aanslui-

Odoorn-Exloo

ting Exloo.

Weerdingerweg

Toename door verkeer vanuit Emmen noord via Weerdinge – Valthe – Exloo naar N374 (route parallel aan

- Valtherweg

N34) en door verkeer vanuit Emmen noord via Weerdinge – Valthe – Exloo naar de N34 noord.

Torenweg

Afname Torenweg door afwaarderen route (geknipt in het model), om verkeer via nieuwe verbinding te

Odoorn

sturen.

Hoofdweg

Afname op Hoofdweg tussen Odoorn en nieuwe ontsluiting met name door verschuiving van verkeer vanuit

Odoorn-Klijndijk

Valthe en Klijndijk naar de N34 van de huidige aansluiting Odoorn naar de nieuwe aansluiting Torenwijk.

Hoofdweg

Toename op Hoofdweg tussen Klijndijk en nieuwe ontsluiting door verkeer vanaf Klijndijk, Valthermond en

Odoorn-Klijndijk

Valthe naar de N34 en door verkeer op de relatie Emmen – N34 dat voorheen gebruik maakte van de aansluiting Emmen - Noord.

Aansluiting

Nieuwe ontsluiting wordt met name gebruikt door verkeer van en naar Odoorn, Klijndijk, Valthe en Val-

Torenwijk

thermond.

Valtherweg

Afname op de Valtherweg door verschuiving van de verkeersstroom van Valthe/Valthermond – N34 noord

Valthe-Odoorn

van Valtherweg naar nieuwe ontsluiting – aansluiting Torenwijk N34.

N34 Odoorn –

Afname op dit deel van de N34 door opheffen aansluiting Odoorn. Verkeer van en naar Odoorn maakt

Emmen Noord

gebruik van de aansluiting Torenwijk

Hondsrugweg -

Afname op de route N379 Drentse Mondenweg – Valthermond – Valthe – N34 door verschuiving verkeers-

Melkweg

stroom naar N391. Afname geringer dan in variant ‘Opheffen aansluitingen’ door toename van verkeer
vanuit Valthe/Valthermond naar N34 noord. Dat verkeer ging voorheen via de Valtherweg tussen Valthe en
Odoorn.

Hoofdweg

Afname door verschuiving van verkeersstroom N379 Drentse Mondenweg – Valthermond – Valthe – N34

Klijndijk - Odoor-

naar N391. Deze afname wordt deels gecompenseerd door een toename van verkeersstroom vanaf Em-

nerweg

men noordwest naar de N34 noord.

N34 Emmen

Afname op dit deel van de N34 doorverschuiving van de verkeersstroom N379 Drentse Mondenweg –

Noord – N381

Valthermond – Valthe – N34 naar de N391 – N34. Tevens stijging door verkeer vanuit Emmen via N381
naar N34. Per saldo genoemde afname groter dan genoemde toename waardoor per saldo afname op
N34.

Odoornerweg

Afname intensiteit op Odoornerweg bestaat uit verkeer op relatie Emmen – N34 noord. Dit verkeer gaat in
huidige situatie via Odoornerweg en verdeeld zich in de nieuwe situatie over verschillende routes: via de
N381 (Emmen zuid), via Weerdinge en Exloo (Emmen noordoost) of via de Odoornerweg en de nieuwe
aansluiting Torenwijk (Emmen noordwest). De afname op de Odoornerweg is groter dan in variant ‘Opheffen aansluitingen’ doordat het gebruik van de nieuwe aansluiting voor verkeer vanuit Emmen minder aantrekkelijk is dan het gebruik van de opgewaardeerde parallelweg in de variant ‘Opheffen aansluitingen’. Dit
kan worden verklaard door de grotere ritlengte via de nieuwe aansluiting Torenwijk.

Wegen van en

Afname op wegen rondom Odoorn is afname ten opzichte van autonome situatie 2020-0.

naar Odoorn

De afname op de wegen van en naar Odoorn geven dat in de nieuwe situatie in hoofdzaak verkeer resteert
dat een herkomst of bestemming in Odoorn heeft, ofwel een afname van ‘doorgaand’ verkeer door Odoorn.

N381

Toename verkeer vanuit Emmen (zuid) via N381 naar N34.

Emmen – N34
N381

Toename door verschuiving van verkeer op de relatie Emmen – N34 noord naar Emmen – N381 (in-

N34 - Friesland

vloedsgebied tussen N34 en N381, omgeving Assen).

N391

Stijging op N391 door verschuiving van verkeersstroom op route N379 Drentse Mondenweg – Valthermond – Valthe – N34 naar de N391.
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Bijlage 1: Toelichting uitkomsten verkeersmodel (Vervolg 4)

Variant 7 (Nieuwe aansluiting Slenerweg)

Toelichting bij de effecten op de verkeersintensiteit variant 7 (Nieuwe aansluiting Slenerweg)
Straat

Effect

Toelichting

Hoofdstraat

Geen intensiteitseffect ten opzichte van autonome situatie, aangezien de relatie Valthe/Valthermond –

Exloo – N34

Odoorn (N34) niet wezenlijk veranderd. De bestaande aansluiting Odoorn vervalt, maar de parallelweg
wordt opgewaardeerd. Er treden geen ‘doorgaande’ stromen via Exloo op.

Exloërweg

Verschuiving van route van N374 – Ees – parallelweg - aansluiting Exloo naar N374 – Exloo – Odoorn –

Odoorn-Exloo

aansluiting Slenerweg door minder weerstand op nieuwe aansluiting ten opzichte van voorrangskruising.

Borgerderweg

Toename door verkeer van en naar Odoorn dat verschuift van de aansluiting Odoorn naar de aansluiting

‘parallelweg’

Exloo.

N34

Afname door verkeer op de relatie Emmen – N34 noord. Dit verkeer verschuift van de Odoornerweg naar

Odoorn-Exloo

de volgende routes: N381, Emmen – Valthe – Exloo – N34/N374.
Daarnaast afname door verkeer vanuit Odoorn naar N34 dat gebruik gaat maken van parallelweg richting
aansluiting Exloo. Tevens enkele geringe toenames (<200) op overige routes via onderliggend wegennet.

Weerdingerweg

Geringe toenames door verkeer op de relaties Emmen noord – N374 en Emmen noord – N34 noord die

- Valtherweg

verschuiven van de N34 naar de parallelle routes via Valthe en Exloo.

Torenweg

Geen significant effect op de Torenweg, aangezien bereikbaarheid van Odoorn vanaf de N34 niet wezen-

Odoorn

lijk veranderd (en er derhalve geen route via het onderliggende wegennet optreden).

Hoofdweg

Verschuiving van route van N374 – Ees – parallelweg - aansluiting Exloo naar N374 – Exloo – Odoorn –

Odoorn-Klijndijk

aansluiting Slenerweg door minder weerstand op nieuwe aansluiting ten opzichte van voorrangskruising.

Aansluiting Sle-

Nieuwe ontsluiting wordt met name gebruikt door verkeer van en naar Odoorn, Klijndijk, Valthe, Valther-

nerweg

mond en een deel van Emmen noord.

Valtherweg

Geen intensiteitseffect ten opzichte van autonome situatie, aangezien de relatie Valthe/Valthermond –

Valthe-Odoorn

Odoorn (N34) niet wezenlijk veranderd. De bestaande aansluiting Odoorn vervalt, maar de parallelweg
wordt opgewaardeerd.
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Bijlage 1: Toelichting uitkomsten verkeersmodel (Vervolg 5)

N34 Odoorn –

Afname door verkeer op de relatie Emmen – N34 noord. Dit verkeer verschuift van de Odoornerweg naar

aansluiting Sle-

de volgende routes: N381, Emmen – Valthe – Exloo – N34/N374. Daarnaast enkele geringe toenames

nerweg

(<200) op overige routes via onderliggend wegennet.

N34 aansluiting

Afname door verkeer op de relatie Emmen – N34 noord. Dit verkeer verschuift van de Odoornerweg naar

Slenerweg –

de volgende routes: N381, Emmen – Valthe – Exloo – N34/N374. Daarnaast enkele geringe toenames

N381

(<200) op overige routes via onderliggend wegennet.
Deze afname wordt gecompenseerd door een toename van verkeer vanuit de richting Valthermond dat
voorheen de Hoofdweg en aansluiting Emmen – Noord gebruikte.

Hondsrugweg -

Geen significant intensiteitseffect zichtbaar. Voor Valthe en Valthermond verandert de bereikbaarheid van-

Melkweg

af de N34 niet wezenlijk. Er is geen invloed zichtbaar op de verkeersstroom vanaf de N379 Drentse Mondenweg naar de N34: geen toename op de route via Valthermond en geen afname op de N391. Blijkbaar
heeft de nieuwe aansluiting geringe invloed op de route als geheel.

Hoofdweg

Afname door verkeer vanuit richting Valthermond – aansluiting Emmen – Noord en toename door verkeer

Klijndijk - Odoor-

vanaf Emmen noord naar nieuwe aansluiting. Per saldo geringe afname.

nerweg
N34 Emmen

Toename door verschuiving van verkeer vanuit Emmen via de aansluiting Emmen – Noord naar de N34

Noord – N381

noord naar de N381 en N34.

Odoornerweg

Afname door verschuiving van verkeer vanuit Emmen naar de N34 naar de N381, de rondweg Emmen en
de parallelle route via Valthe en Exloo.

N381

verschuiving van verkeer vanuit Emmen naar de N34 naar de N381.

Emmen – N34
N381

Toename door verschuiving van verkeer op de relatie Emmen – N34 noord naar Emmen – N381 (in-

N34 - Friesland

vloedsgebied tussen N34 en N381, omgeving Assen).

N391

Er is geen invloed zichtbaar op de verkeersstroom vanaf de N379 Drentse Mondenweg naar de N34: geen
toename op de route via Valthermond en geen afname op de N391. Blijkbaar heeft de nieuwe aansluiting
geringe invloed op de route als geheel.
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Beleidsaspecten
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Bijlage 2: Beleidsaspecten (Vervolg 1)

Omgevingsvisie Drenthe
Het ruimtelijk beleid van de provincie Drenthe is verwoord in de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld juni 2010). Deze Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijkeconomische ontwikkeling van Drenthe en beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van
Drenthe voor de periode tot 2020. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein.
De missie van de Omgevingsvisie is het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten:
• Rust, ruimte, natuur en landschap;
• Oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen);
• Naoberschap;
• Menselijke maat;
• Veiligheid;
• Kleinschaligheid (Drentse schaal).
Mobiliteit
Voor de ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren moet onze provincie veilig en
goed te bereiken zijn, ook internationaal. De provincie wil voorwaarden creëren voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit. De samenhang en de betrouwbaarheid van (inter)regionale
netwerken voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederen door de lucht en over weg, spoor en
water zijn daarom van provinciaal belang, evenals de verknoping met de (inter)nationale netwerken.
Voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe is het van belang gunstige vestigingsvoorwaarden te creëren waarmee Drenthe kan concurreren met andere regio’s. Dit vraagt
om een goede bereikbaarheid. Mobiliteit heeft ook een belangrijke sociale functie: een goede
bereikbaarheid van sociale voorzieningen, zorgvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen en recreatieve voorzieningen draagt bij aan de ontplooiingsmogelijkheden van de inwoners van
Drenthe.
Gestreefd wordt naar een optimale en veilige bereikbaarheid. In het verkeers- en vervoersbeleid
zijn normen voor reistijd en veiligheid opgenomen voor de verschillende schaalniveaus van infrastructuur (internationaal, regionaal en lokaal). De samenhang en de betrouwbaarheid van de
netwerken voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederen zijn van provinciaal belang, evenals
de verknoping van het regionale netwerk met het (inter)nationale netwerk. Het beleid zoals
vastgelegd in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP, 2007) blijft onveranderd van
kracht.
De provincie voert de regie op de duurzame verbetering van de regionale mobiliteit door met de
partners afspraken te maken over investeringen. Prioriteit wordt gegeven aan:
• het verbeteren van verbindingen, locaties of voorzieningen in het regionale netwerk (weg,
spoor en water) die niet voldoen aan de normen voor bereikbaarheid en/of veiligheid;
• het verbeteren van het openbaar vervoer per spoor en/of over de weg;
• het vervolmaken van het fietsnetwerk voor woon-werkverkeer.
Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PVVP)
Het PVVP (vastgesteld juli 2007) is het algemene beleidskader voor het provinciale mobiliteitbeleid in de periode 2007-2020. Het is een nadere uitwerking van het verkeer- en vervoersbeleid
zoals vastgelegd in het Omgevingsbeleid. Aan de inhoud van het PVVP liggen verschillende
beleidskaders (bijvoorbeeld Nota Ruimte, Nota Mobiliteit, Strategische Agenda NoordNederland, Regiovisie Groningen - Assen) en analyses (bijvoorbeeld Netwerkanalyse Groningen - Assen, Netwerkanalyse Zuid Drenthe) ten grondslag.
Het PVVP heeft naast ruimtelijk-economische ontwikkeling, bereikbaarheid en veiligheid nog
drie centrale thema’s: leefomgeving, innovatie en samenwerking. Voor Drenthe zijn naast de
steden de landschappelijke kwaliteiten van grote waarde. Het mobiliteitsbeleid moet daarom
niet alleen gewenste ontwikkelingen ondersteunen, maar tegelijkertijd ook negatieve gevolgen
voor de leefbaarheid beperken. Daarbij wordt een belangrijke bijdrage verwacht van innovatieve
maatregelen.
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In het PVVP is het provinciale wegencategoriseringsplan (eindbeeld 2010) opgenomen. Hierin
is de N34 aangeduid als stroomweg (autoweg 100 km/u) De wegvakken tussen kernen en de
aansluitingen met de N34 zijn aangeduid als gebiedsontsluitingswegen. Hierbij hoort in principe
een 80 km/u inrichting. De overige wegen zijn erftoegangswegen.
Ontwerp structuurvisie Borger-Odoorn
De structuurvisie geeft de strategische ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het grondgebied
van de gemeente Borger-Odoorn voor de komende 10 jaar. Deze visie brengt de gemeentelijke
ruimtelijke belangen in beeld aan de hand van de ruimtelijk relevante thema’s en trends. De
structuurvisie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven van overheid, organisaties en marktpartijen. De visie zal onder andere vertaald worden in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van Borger-Odoorn.
De basis voor de ruimtelijke ontwikkeling van Borger-Odoorn wordt gevormd door de kenmerken van het landschap en trends. De integrale visie schept de kaders voor de ontwikkeling van
het Zand, het Veen en de Hunze en geeft richting aan nieuwe initiatieven. Daarbij wordt de robuuste laag van Borger-Odoorn behouden of versterkt.
De ligging in de regio heeft grote invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. De
gemeente Borger-Odoorn heeft geen kernen waar grootschalige winkel-, cultuur, zorg- en onderwijsvoorzieningen aanwezig zijn. Er wordt ingezet op goede verbindingen met omliggende
gemeenten waar deze voorzieningen wel voorhanden zijn. Een goede ontsluiting van de kernen
op de N34 (Emmen, Assen), Mondenweg (Stadskanaal, Emmen) en N374 (Stadskanaal, Assen) is daarom van groot belang.

Structuurvisie Borger-Odoorn (kaart werken en economie)
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Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) Borger-Odoorn
Het GVVP Borger-Odoorn werd in 2000 vastgesteld en is in 2005 geactualiseerd. Dit plan heeft
de afgelopen jaren de basis gevormd voor het verkeer- en vervoerbeleid. In het GVVP staat
centraal het verbeteren/vergroten van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid met eigen
(auto, fiets) en openbaar vervoer. Bij het opstellen van het plan zijn de uitgangspunten van de
visie Duurzaam Veilig gehanteerd zijn. Ondanks dat de uitgangspunten in het GVVP BorgerOdoorn nog steeds actueel zijn, heeft een accentverschuiving plaatsgevonden. Het accent ligt
nu meer op de bereikbaarheid van de economische kernzones (de steden) vanuit de gemeente
en de blijvende aandacht voor de verkeersveiligheid.
De wegencategorisering van het GVVP onderscheidt buiten de bebouwde kom stroomwegen,
gebiedsontsluitingswegen en twee typen erftoegangswegen (A en B). Op type B wegen geldt
een maximale snelheid van 60 km/u. Op type A wegen geldt een maximale snelheid van 80
km/u, maar op knelpunten op de route worden maatregelen getroffen om de snelheid sterk te
reduceren zodat de trajectsnelheid op 60 km/u ligt.
Structuurvisie Emmen 2020
De structuurvisie Emmen 2020 vormt het kader waarbinnen de ruimtelijke ambities en het ruimtelijk programma van Emmen een plek krijgen. De structuurvisie is een ruimtelijke vertaling van
de ambities en doelen uit de Strategienota. Het plan zet, door middel van een samenhangend
beeld van de meest gewenste ontwikkeling op langere termijn, de lijnen uit voor de toekomstige
ruimtelijke ontwikkeling. De structuurvisie vormt het kader voor op te stellen bestemmingsplannen.
Met de voltooing van de A37 is Emmen aangesloten op de snelweg naar Zwolle en het Duitse
achterland. Voor de externe bereikbaarheid is de aansluiting van de stad Emmen op de A37 via
de N34 en de twee toegangsassen van belang. Ingezet wordt op een verdubbeling van de N34
tussen Emmen-Zuid/Erm en Emmen-centrum/N381. Voor wat betreft de N862 (EmmenKlazienaveen) wordt ingezet op een verdubbeling.
Qua interne bereikbaarheid zijn er twee aandachtspunten. Ter verbetering van de doorstroming
wordt ingezet op optimalisering van de Rondweg door middel van ongelijkvloerse knooppunten.
Een Noordelijke Rondweg is tot 2020 niet aan de orde. Ter hoogte van het centrum vormt de
doorstroming van de Hondsrugweg een knelpunt. Voor de Ermerweg en Odoornerweg geldt dat
studie zal worden gedaan naar de (on)mogelijkheden tot afsluiten van deze wegen voor het
doorgaand verkeer.
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) Emmen
Het GVVP Emmen (vastgesteld 2000) omvat het kernbeleid verkeer- en vervoer voor de middellange termijn (tot 2005). Bereikbaarheid en duurzaam veilig staan hierin centraal. Het GVVP
wordt momenteel herzien en zal naar verwachting eind 2010 gereed zijn. Tijdens de overleggen
met de projectgroep zijn de voor deze studie relevante aspecten ingebracht.
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Lagenbenadering
Een methode die bij uitstek geschikt is voor
een breed omgevingsonderzoek is de lagenbenadering. Met behulp van deze methode wordt de fysieke werkelijkheid ontrafeld in een aantal lagen die aan elkaar gerelateerd zijn:
• Met de occupatielaag worden de ruimtelijke patronen of mozaïeken aangeduid
die door menselijk gebruik tot stand zijn
gekomen. Dit omvat het geheel van parken, woonwijken, industrieterreinen,
landbouwgrond, enzovoort. Deze laag is
de meest dynamische, veranderingen
vinden vaak plaats binnen een generatie.
• De netwerklaag omvat het geheel van
fysieke infrastructuur als verkeers-,
spoor- en vaarwegen, buizenstelsels en
kabels. Kortom: alle faciliteiten die het
raamwerk vormen voor de ontwikkeling
van een bepaald gebied.
• De grondlaag of de ondergrond is de
meeste stabiele laag en omvat de bodem, het watersysteem en het biotisch
systeem. Daarnaast is de bodem te beschouwen als een historisch archief. De
processen die leiden tot veranderingen
in de grondlaag nemen al gauw vele generaties in beslag, bijvoorbeeld zeespiegelstijging, erosie en afzetting.
In onderstaande tabel is beschreven welke omgevingsaspecten onderzocht zijn. Deze aspecten
zijn onderzocht door analyse en bewerking van bestaande gegevens (bureaustudie) en verbeeld met behulp van thematische kaarten. Tevens is per aspect aangegeven op welke wijze
de omgevingsaspecten relevant zijn voor de ontwikkeling van varianten. Deze bouwstenen
vormen tevens een deel van het toetsingskader voor de beoordeling van de varianten.
Aspect
Landschap en cultuurhistorie
Archeologie
Aardkundige waarden
Natuur
Hydrologie
Kabels en leidingen
Externe veiligheid

Methode/bron
- Bureauonderzoek op basis van Cultuurhistorisch Kompas
- Bureauonderzoek op basis van bekende archeologische gegevens (ARCHIS, AMK, IKAW)
- Bureauonderzoek op basis van Aardkundige waardenkaart
- Bureauonderzoek op basis van kaart Concretisering EHS
- Bureauonderzoek op basis van Omgevingsvisie Drenthe
- Bureauonderzoek op basis van Omgevingsvisie Drenthe
- Bureauonderzoek op basis van Risicokaart Nederland

Landschap en cultuurhistorie
In Drenthe werd vanaf de prehistorie gewoond op de Hondsrug en andere hogere gronden.
Vanuit die plekken zijn de lagere keileemgronden in gebruik genomen, daarna zijn de beekdalen ontgonnen. De mens heeft nieuwe vormen en bodems aan het landschap toegevoegd, die
aan de differentiatie van het landschap bijdragen zoals bijvoorbeeld wallen, essen en esgronden, verkavelingstructuren en oude wegen. Het esdorpenlandschap van de Drentse zandgronden is dan ook een waardevol cultuurlandschap.
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Landschap en cultuurhistorie (oorspronkelijkheid) worden in de Omgevingsvisie genoemd als
Drentse kernkwaliteiten. De identiteit van het Drentse landschap wordt bepaald door de ontstaansgeschiedenis en de diversiteit aan landschapstypen. Cultuurhistorische waarden betreffen het samenspel van historische landschappen, historische geografische elementen, monumentale gebouwen en archeologische vindplaatsen die iets vertellen over het verleden. Archeologische waarden zijn overblijfselen van menselijke activiteiten uit het verleden. Aardkundige
waarden zijn natuurlijke variaties in het aardoppervlak van geomorfologische, geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen.
Met het Cultuurhistorisch Kompas geeft de provincie Drenthe aan hoe zij wil sturen op cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hiermee kan invulling worden gegeven aan
het veilig stellen van de cultuurhistorische waarden bij het bieden van ruimte voor ontwikkelingen. Doelstelling is behoud en versterking van de cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie door middel van enerzijds generiek beleid (respecteren) en anderzijds gebiedsspecifiek
beleid (voorwaarden verbinden en eisen stellen).
Landschap en cultuurhistorie

Archeologie en aardkundige waarden

Voor het studiegebied geldt gebiedsspecifiek beleid (eisen stellen). Dit zijn gebieden waar de
cultuurhistorische samenhang zeer groot is. In deze gebieden wil de provincie ontwikkelingen
vanuit cultuurhistorie gewenste richting kunnen (bij)sturen. De cultuurhistorische samenhang
wordt gebruikt als dé drager voor nieuwe ontwikkelingen. In onderstaande afbeelding zijn de
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kenmerkende landschappelijke en cultuurhistorische structuren en patronen in het studiegebied
weergegeven. De volgende elementen zijn van belang voor deze studie:
• Hogere ruggen (Hondsrug);
• Celtic Fields (verwacht) nabij Odoorn en Klijndijk;
• Essencomplex rond Odoorn;
• Beekdal Sleenerstroom.
Archeologie en aardkundige waarden
Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen dient volgens de in 2007 gewijzigde Monumentenwet rekening te worden gehouden met de bekende en de te verwachten archeologische waarden in het plangebied. Waardevolle essen zijn archeologische schatkamers voor het
vertellen van de regionale bewoningsgeschiedenis en zijn daardoor voor de provinciale archeologie van groot belang. De Drentse essen hebben een hoge archeologische verwachting.
Voor behoudenswaardige vindplaatsen is het provinciaal beleid gericht op behoud insitu (in de
bodem). Indien dit niet mogelijk is vanwege de ruimtelijke dynamiek die een bestemming met
zich meebrengt, dienen de archeologische vindplaatsen te worden opgegraven. Voor de provincie is het belangrijk dat de betekenis van de archeologische vondsten een plek krijgt in de inrichting van ruimtegebruiken. In die zin draagt het archeologisch erfgoed ook bij aan de economische waarde.
De landschappen zoals ze zonder ingrijpen van de mens zijn ontstaan worden aardkundige
landschappen genoemd. Het zijn de landschappen die door de natuurkrachten ter plekke zijn
gemaakt, oftewel de landschappen zoals ze door de mens werden aangetroffen. Ze zijn het resultaat van honderden, duizenden en soms miljoenen jaren oude processen. Van sommige
aardkundige landschappen komen (nog) maar over kleine relatief gave oppervlakken voor. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de gave delen van het Drentse keileemplateau met zijn vele pingoruïnes
en vennen, de lange rechte structuur van de Hondsrug met zijn grote zwerfstenen en delen van
de Drentse beekdallandschap.
In het studiegebied komen de volgende waardevolle structuren en patronen voor die van belang
zijn voor deze studie:
• Essencomplex rond Odoorn;
• Bekende archeologische vindplaatsen;
• Aardkundige waardevolle gebieden (Drents keileemplateau, pingoruïnes)
Natuur
Sinds 2002 moeten alle ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan bepalingen uit het natuurbeschemingsrecht: de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Daarnaast is de
Nota Ruimte relevant (EHS). Uitgangspunt is dat er van ruimtelijke ingrepen geen nadelige invloeden mogen uitgaan op de aanwezige beschermde natuurwaarden.
De Natuurbeschermingswet regelt de aanwijzing en bescherming van beschermde natuurgebieden en Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (gebiedsbescherming). Beide richtlijnen zijn of
worden vertaald in zogeheten Natura-2000 gebieden. Activiteiten die schadelijk zijn mogen niet
plaatsvinden in deze Natura-2000 gebieden, tenzij geen alternatieven voorhanden zijn en de
activiteiten het openbaar belang dienen. Het studiegebied is geen onderdeel van of ligt niet in
de nabijheid van een Natura-2000 gebied. Het doel van de Flora- en faunawet is om in het wild
levende planten en dieren te beschermen (soortbescherming). Het onderdeel soortbescherming
is in deze studie niet nader onderzocht.
Op onderstaande kaart is aangegeven dat een deel van de N34 door de EHS en EVZ loopt
(Boswachterij Odoorn, Odoornerzand, Molenveld). De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) beoogt de realisatie van een samenhangend netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. In
de Nota Ruimte is aangegeven dat voor nieuwe activiteiten in de EHS het ‘nee, tenzij’ principe
geldt. Dit houdt in dat in de EHS nieuwe activiteiten niet zijn toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van een gebied significant aantasten, tenzij voor die activiteiten
geen reële alternatieven zijn en sprake is van groot openbaar belang.
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Natuur

Water

Water
Zoals blijkt uit onderstaande kaart ligt een klein deel van het studiegebied in het waterwingebied
en het omliggende grondwaterbeschermingsgebied Valtherbos. Het huidig provinciaal grondwaterbeschermingsbeleid is gericht op het tegengaan van de aanwezigheid van de bodembedreigende stoffen en van aantasting van de bodem, waardoor weerstandbiedende lagen kunnen
worden beschadigd. Binnen de waterwingebieden gelden geen verbodsbepalingen. Deze zijn
met de invoering van de POV komen te vervallen. Hiervoor is gekozen omdat de waterleidingmaatschappijen worden geacht zelf te kunnen en willen zorgdragen voor de bescherming van
de waterwingebieden. Daarbij komt dat het merendeel van de gronden die zijn gelegen binnen
de waterwingebieden in eigendom is van de waterleidingmaatschappijen.
De beekdalen vormen, met de kanalen en de grondwaterlichamen, de kern van het Drentse
watersysteem. Binnen het studiegebied gaat het om het beekdal van de Sleenerstroom. De
beekdalen verzorgen de waterafvoer van het Drents Plateau en bepalen de grondwatervoorraad onder dit plateau. Ook zijn de beekdalen van grote waarde voor de natuur en bepalen ze
in belangrijke mate de landschappelijke kwaliteit van Drenthe. In perioden van intensieve neerslag kan over de gehele lengte van een beekdal wateroverlast worden verwacht. Om de ruimte
voor water te garanderen geldt een ‘nee, tenzij-beleid’. In de beekdalen mogen geen kapitaalintensieve functies worden gerealiseerd die de afvoer van water versnellen.
Kabels en leidingen
Hoogspanningsleidingen en hoge druk gasleidingen kunnen vanuit zowel ruimtelijk als financieel oogpunt een belangrijk obstakel zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. Omdat dit in veel mindere mate geldt voor de overige nutsleidingen (water, elektra, dataverkeer, etc.) zijn deze in dit
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stadium nog niet geïnventariseerd. Dit dient plaats te vinden bij de uitwerking van een voorkeursvariant door het uitvoeren van een zogenaamde KLIC melding bij kabel- en leidingbeheerders. Op onderstaande kaart is de ligging van de hoogspanningsleidingen en hoge druk gasleidingen aangegeven. Hieruit blijkt dat de N34 op meerdere punten gekruist wordt en daarmee
een belangrijk aandachtspunt is voor het situeren van een eventuele nieuwe aansluiting.
Kabels en leidingen

Externe veiligheid

Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het
gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, LPG en munitie over
weg, water, spoor en door buisleidingen. Productie, vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen
leveren risico's op voor mens en milieu, zeker in dichtbevolkt land als Nederland. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het plangebied
worden getoetst aan het vigerende beleid voor externe veiligheid. Om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk aan te tonen dat:
• De activiteit geen onaanvaardbare risico’s veroorzaakt voor de omliggende bebouwing;
• De omgeving geen onaanvaardbare risico’s veroorzaakt voor de activiteit.
In bovenstaande afbeelding zijn de risicovolle en kwetsbare objecten weergegeven. Vooralsnog
wordt ervan uitgegaan dat de situering van een eventuele nieuwe aansluiting niet leidt tot een
toename in het plaatsgebonden risico of groepsrisico.
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Toetsing landschap en cultuurhistorie

Toetsing archeologie en aardkundige waarden

4/7

4/6/7

6A
6B
6C

7
4/6/7
Toetsing natuur

Toetsing water
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Toetsing kabels en leidingen

Toetsing externe veiligheid
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De in deze studie onderzochte varianten (zie onderstaande tabel) zijn getoetst op doelmatigheid
en (beleidsmatige) wenselijkheid. In de projectgroep zijn uiteindelijk drie nader te onderzoeken
varianten geselecteerd. In deze bijlage is beschreven welke argumenten aan deze selectie ten
grondslag liggen.
Oplossingsrichting

Varianten

Handhaven en opwaarderen van beide aansluitingen
Handhaven en opwaarderen van één van beide aansluitingen
Opheffen van beide aansluitingen
Realiseren van een nieuwe aansluiting in plaats beide
aansluitingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Handhaven beide aansluitingen
Opheffen Odoorn (en handhaven Emmen Noord)
Opheffen Emmen Noord (en handhaven Odoorn)
Opheffen beide aansluitingen
Nieuwe aansluiting Schaapstreek
Nieuwe aansluiting Torenwijk
Nieuwe aansluiting Slenerweg

1. Handhaven beide aansluitingen

2. Opheffen Odoorn

3. Opheffen Emmen Noord

4. Opheffen beide aansluitingen
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Handhaven aansluiting Odoorn functioneel niet passend
Het handhaven van de aansluiting Odoorn in variant 1 en 3 past niet bij functie van de N34 als
stroomweg en is niet doelmatig / kostenefficiënt. Door het handhaven van de aansluiting
Odoorn ontstaan twee ongelijkvloerse kruisingen (Exloo en Odoorn) op korte afstand van elkaar
(circa 2 kilometer) terwijl één aansluiting voldoende is om de verwachte verkeersstromen af te
wikkelen. Aansluitingen op korte afstand van elkaar kunnen verstorend werken in de verkeersafwikkeling op de N34.
Een ongelijkvloerse aansluiting Odoorn als vervanging van de bestaande twee aansluitingen
beantwoord niet aan de verkeerskundige doelstellingen. Deze locatie is niet afgestemd op de
verkeersstromen vanuit het gebied naar de N34. Voor de kernen Klijndijk, Valthe en Valthermond ligt deze aansluiting onlogisch in de verkeersstructuur. Met behulp van het verkeersmodel
zijn de effecten van het opheffen van de aansluiting Odoorn – Noord in beeld gebracht. Deze
variant leidt tot een forse toename van het verkeer door Odoorn. Positief neveneffect is het verschuiven van de verkeersrelatie N34 - Valthe - Drentse Mondenweg naar de N391/Rondweg
Emmen.
Voor de beoordeling van variant 5 geldt in hoofdlijnen hetzelfde als variant 3. Een aansluiting op
de locatie Schaapstreek ligt niet logisch in de verkeersstructuur. Odoorn wordt ook in deze variant belast met extra verkeer.
Handhaven aansluiting Emmen Noord niet conform verkeersbeleid Emmen
Het handhaven van de aansluiting Emmen Noord in variant 1 en 2 is niet in overeenstemming
met het verkeersbeleid van de gemeente Emmen. Door de gemeente Emmen wordt namelijk
ingezet op enerzijds het downgraden (en eventueel knippen) van de noordelijke invalsweg vanaf Emmen Noord (Odoornerweg) en anderzijds het bundelen van het verkeer van en naar Emmen via de route aansluiting Emmen Centrum – N381 – Hondsrugweg. Door het handhaven
van de aansluiting Emmen Noord blijft de Odoornerweg echter een aantrekkelijke invalsweg.
Met behulp van het verkeersmodel zijn de effecten van het opheffen van de aansluiting Odoorn
geanalyseerd. Hieruit blijkt dat het merendeel van het verkeer dat in de huidige situatie gebruik
maakt van de aansluiting Odoorn gebruik gaat maken van de parallelweg tussen Odoorn en de
aansluiting Exloo. Dit is hoofdzakelijk verkeer dat herkomst of bestemming in Odoorn heeft.
Overige effecten zijn zeer beperkt. Indien de parallelweg geschikt gemaakt wordt voor het afwikkelen van het extra verkeer is in deze variant de ontsluiting van het studiegebied in noordelijke richting gewaarborgd. Variant 2 met een opgewaardeerde parallelweg tussen Odoorn en
de aansluiting Exloo betekent feitelijk het behoud van de huidige situatie.
Opheffen beide aansluitingen
In variant 4 worden de aansluitingen Odoorn en Emmen Noord opgeheven. Met behulp van het
verkeersmodel zijn de effecten hiervan op de verkeersstromen geanalyseerd. Het opheffen van
de aansluitingen leidt tot het verschuiven van verkeersbewegingen van de N34 naar de parallelle hoofdstructuur die door Odoorn en Klijndijk loopt (voormalig tracé N34). Dit effect strookt niet
met de doelstelling om het verkeer zoveel mogelijk te bundelen op het hoofdwegennet. Tevens
worden (geringere) toenames van de intensiteit verwacht op de routes door Exloo en ‘t Haantje.
Door het vervallen van beide aansluiting is sprake van een verminderde ontsluiting van het studiegebied. Om richting de N34 te komen moet het verkeer haar weg zoeken via het onderliggende wegennet. De stijging van het verkeer op het onderliggend wegennet kan een negatieve
uitwerking hebben op de verkeersveiligheid.
Positief neveneffect is het verschuiven van de verkeersrelatie N34 - Valthe - Drentse Mondenweg naar de N391/Rondweg Emmen.
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5. Nieuwe aansluiting Schaapstreek

6. Nieuwe aansluiting Torenwijk

7. Nieuwe aansluiting Slenerweg

Afwaarderen of opwaarderen parallelweg Odoorn – Exloo
In de varianten 2 en 4 t/m 7 wordt de aansluiting Odoorn opgeheven. Voor deze varianten is
onderzocht op welke wijze de bereikbaarheid van het studiegebied vanuit het noorden hierdoor
verandert. In dit verband is bekeken of het doelmatig is de aansluiting Exloo als variant te gebruiken. Hiervoor is het nodig om de parallelweg tussen de huidige aansluitingen Exloo en
Odoorn (Borgerderweg) op te waarderen.
Het opheffen van de aansluiting Odoorn leidt in variant 2, 4 en 7 tot een verminderde bereikbaarheid vanuit het noorden en kan extra verkeersbewegingen veroorzaken op het onderliggende wegennet en in de dorpskernen Odoorn en Klijndijk. Om deze negatieve effecten op te
heffen kan de Borgerderweg tussen de aansluitingen Exloo en Odoorn opgewaardeerd worden
tot parallelweg. Op deze wijze kan verkeer richting het noorden gebruik maken van de verderop
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gelegen aansluiting Exloo zonder dat dit leidt tot een langere reistijd. Tevens wordt hiermee de
capaciteit van de aansluiting Exloo efficiënter benut.
In variant 7 (nieuwe aansluiting Slenerweg) is het opwaarderen van de Borgerderweg tot parallelweg gewenst gelet op de zuidelijke ligging van de nieuwe aansluiting. Deze variant is voor de
ontsluiting van de kernen Klijndijk, Valthe, Valthermond en Het Haantje gunstiger dan variant 6.
In de varianten 5 en 6 wordt gezocht naar een nieuwe aansluiting ter vervanging van de beide
bestaande aansluitingen. Vanuit doelmatigheid en kostenefficiëntie is het wenselijk dat het verkeer van en naar Odoorn in deze varianten zo veel mogelijk gebruik gaat maken van deze nieuwe aansluiting. Daarom zal in deze varianten de parallelweg tussen Odoorn en de aansluiting
Exloo juist afgewaardeerd of geknipt worden. Om dit effect zichtbaar te maken is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met betrekking tot de verkeersstromen die de parallelweg trekt (parallelweg van 80 km/h en tevens het verschil in effect wanneer de parallelweg (modelmatig) wordt
afgewaardeerd naar 60 km/h). Het verkeersmodel blijkt op dit punt sterk gevoelig.
In de situatie met een parallelweg van 80 km/h toont variant 6 een beperkt gebruik van de
nieuwe aansluiting Torenwijk. In de modelresultaten blijft het verkeer voor een groot deel gebruik maken van de route door Odoorn en verder via de parallelweg naar de aansluiting Exloo.
In de resultaten waarbij de snelheid op de parallelweg is teruggebracht naar 60 km/h is een
duidelijke toename van het gebruik van de nieuwe aansluiting te zien. Een ander duidelijk effect
is het verschuiven van de verkeersstroom vanaf Emmen naar de N34 via de N381 in plaats van
via Odoorn. Deze resultaten tonen de gevoeligheid van het model en tonen tevens aan dat de
weerstand op de oude hoofdstructuur Emmen - Klijndijk - Odoorn een belangrijk aandachtspunt
is in het sturen van het verkeer. De effecten van variant 6 zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 6.
Opheffen aansluiting Emmen Noord leidt tot verschuiving verkeersstromen
In variant 3 t/m 7 wordt de aansluiting Emmen Noord opgeheven. Uit de berekeningen met het
verkeersmodel blijkt dat verkeer vanuit de achterliggende regio (Valthermond en verder) richting
het zuiden (A37) meer gebruik gaat maken van de N391 indien de aansluiting Emmen Noord
opgeheven wordt. Hierdoor worden de verkeerstromen meer gebundeld op de hoofdwegen dan
in de huidige situatie. Dit geldt niet voor variant 7 (nieuwe aansluiting Slenerweg). Deze aansluiting leidt juist tot een iets snellere aansluiting op de N34 dan de huidige aansluiting Emmen
Noord.
In de varianten waarbij de bestaande aansluitingen vervangen worden door een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting (variant 5 t/m 7) is de bundeling van het verkeer afhankelijk van de exacte
locatie van de nieuwe aansluiting. Ook de wijze waarop aangesloten wordt op het onderliggend
wegennet is van belang. Het risico bestaat dat de nieuwe aansluiting dezelfde aantrekkingskracht heeft voor de ontsluiting van Emmen als de bestaande aansluiting Emmen Noord. Vooral
in variant 7 (nieuwe aansluiting Slenerweg) kan dit ongewenste effect optreden omdat de nieuwe aansluiting Slenerweg circa 1 kilometer noordelijker ligt dan de huidige aansluiting Emmen
Noord. Er moet dan ook gezocht worden naar een optimum tussen het ontmoedigen van de
Odoornerweg en de bereikbaarheid van het studiegebied. Daarnaast wordt door de gemeente
Emmen overwogen om maatregelen op de Odoornerweg zelf te nemen (afwaarderen of knippen voor doorgaand verkeer).
Opheffen aansluiting Emmen Noord leidt tot ongewenst verkeer
In variant 3 t/m 7 wordt de aansluiting Emmen Noord opgeheven. De varianten zonder nieuwe
aansluiting (variant 3 en 4) leiden tot extra (sluip)verkeer op het onderliggende wegennet (westzijde N34). Deze varianten beantwoorden daarmee niet aan de verkeerskundige doelstellingen.
Dit geldt ook voor variant 5: de nieuwe aansluiting Schaapstreek ligt niet logisch in de verkeersstructuur. In variant 6 en 7 is de nieuwe aansluiting voor de kernen Klijndijk, Het Haantje, Valthe
en Valthermond een goed alternatief voor de huidige aansluiting Emmen Noord. De bereikbaarheid van Odoorn wordt in deze varianten gewaarborgd door het opwaarderen van de parallelweg tussen Odoorn en de aansluiting Exloo.
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