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Bekijk de webversie

Verdubbeling N34

Nieuwsbrief N34
Weekendafsluiting
N34 tussen Erm en
Emmen
De N34 is het komend weekend in
beide richtingen dicht tussen Erm
en Emmen. Een deel van de weg krijgt nieuw asfalt, er
zijn werkzaamheden aan voegovergangen en er komt
een vangrail voor de verdubbeling van de N34 in
knooppunt Emmen-West. De afsluiting gaat vrijdagavond
20 november om 20:00 uur in en duurt tot maandag 23
november 2020 06:00 uur.

De provincie Drenthe wil de
verkeersveiligheid
en doorstroming op de N34
verbeteren. Op meerdere delen
verdubbelen we het traject en
maken we kruisingen
ongelijkvloers.
In deze nieuwsbrief leest u meer
over actuele ontwikkelingen en
wegwerkzaamheden.
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Contact
Heeft u een vraag over de N34?

Bekijk de omleidingsroutes

Succesvolle plaatsing
viaduct Emmen-West

Stuur uw vraag via de mail of bel
met het Klantcontactcentrum
(0592) 365555. Ook kunt u zich
aanmelden voor de nieuwsbrief.

Knooppunt Emmen-West kreeg
zaterdag 7 november een
compleet nieuw viaduct. Van
Spijker Infrabouw plaatste het
viaduct ‘Klinkmolen 2’ voor de
verdubbeling van de N34. Circa 2250 kijkers volgden dit
online via een livestream. In een timelapse van één
minuut kunt u deze unieke gebeurtenis terugkijken.

Aanmelden nieuwsbrief
N34

Bekijk de timelapse

Geef je mening over
de veiligheid van
Drentse autowegen:
vul de enquête in!
Rij je wel eens op de N34, N381 of de N391? Wat vind jij
van het verkeer op die wegen? Geef je mening door mee
te doen aan deze enquete. Zo help je de provincie
Drenthe inzicht te krijgen hoe we samen de Drentse
wegen veiliger kunnen maken.
Met de enquête onderzoeken we het verkeersgedrag en
het gevoel van (verkeers)veiligheid van weggebruikers op
drie provinciale wegen: de N34 (Coevorden-De Punt),
N381 (Emmen-Friese grens) en de N391 (Emmen-Ter
Apel).
Klik hier om deel te nemen aan de enquete
Duur: maximaal 7 minuten
Tijd: Tot en met 30 november.

Contactpersonen aannemers
Wilt u meer informatie over één van onderstaande N34 projecten die in uitvoering zijn? Neem
dan contact op met de omgevingsmanager van het desbetreffende project.

Verdubbeling zuidelijk deel
(Coevorden - Holsloot)

Verdubbeling noordelijk deel
(Emmen-West - N381)

Knooppunt Emmen-West
(Emmen West - N391)

Christian Holterman
(06) 52 30 56 77
n34ch@bam.com

Maarten Willering
(06) 43 39 80 24
n34@duravermeer.nl

Henk Bos
(06) 17 67 66 27
h.bos@vsib.nl

Volg ons

provincie Drenthe

N34 Hunebed Highway

provincie Drenthe

provnicie Drenthe

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u mmbereikbaar@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

