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Verdubbeling N34

Nieuwsbrief N34
N34 CoevordenHolsloot veiliger en
vlotter
De N34 tussen Coevorden-Noord
en knooppunt Holsloot heeft er een rijstrook bij. Ruim
zeven kilometer weg is verdubbeld. Bij de aansluitingen
Coevorden-Noord en Dalen zijn onderaan de op- en
afritten rotondes aangelegd. Deze zorgen voor meer
veiligheid door de verbeterde aansluiting met de lokale
wegen. Ook voor fietsers is de verkeerssituatie door de
aanleg van rotondes overzichtelijker en veiliger.
Aannemer BAM Infra gebruikte onder meer 170.000 kg
wapeningsstaal, 870 m3 beton, 55.000 ton asfalt, 80.000
ton funderingsmateriaal en 225.000 m3 zand voor de
realisatie. Lees verder over de openstelling en bekijk het
verbrede traject vanuit de lucht in deze video.
Wij wensen alle weggebruikers veel rijplezier met een
vlotte en veilige N34!

De provincie Drenthe verbetert
de verkeersveiligheid,
bereikbaarheid en doorstroming
op de N34. 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? Stuur uw vraag via de
mail of bel met het
Klantcontactcentrum (0592)
365555. Ook kunt u zich
aanmelden voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief
N34

Vooraankondiging:
weekendafsluiting
N34 in januari 2021
De N34 is dicht tussen de
Frieslandroute (N381) en de
Rondweg Emmen (N391) van
vrijdag 15 januari 18:00 uur tot en met maandag 18
januari 2021 06:00 uur. Dura Vermeer verwijdert dan
onder meer de tijdelijke doorsteken en weefvakken.
Omleidingsroutes:
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N376 via Erm
en Noord-Sleen. Verkeer uit noordelijke richting kan via
de afrit Emmen-Noord en de Frieslandroute (N381) het
centrum van Emmen bereiken. Verkeer uit zuidelijke
richting rijdt via de afrit Emmen-West en de Rondweg
(N391) naar het centrum van Emmen.

Voortgang knooppunt
Emmen-West
De nieuwe afrit van de N34
(oostzijde) bij Emmen-West naar
de N391 Rondweg Emmen (N391)
is in december opengesteld voor het verkeer. De afrit is
naar voren gehaald waardoor verkeer vanuit
Coevorden/Erm eerder afslaat van de N34, nog vóór de
wegwerkzaamheden in knooppunt Emmen-West. Dit
bevordert de doorstroming. Dit is het eerste werk dat
klaar is in de definitieve situatie.
Voortgang fly-over
De werkzaamheden aan de fly-over bij Emmen-West
vorderen gestaag. Voor de fly-over bouwt Van Spijker
Infrabouw drie pijlers (kolommen) waarvan de hoogste
bijna tien meter is. De onderste delen van de pijlers zijn
gestort en ook het bovenste deel van één van de pijlers
is inmiddels gereed. Daarop is een deel van het wegdek
van de toekomstige rijbaan gestort in december. Ook het
viaduct in de Ermerweg krijgt vorm met de bouw van de
landhoofden. Het viaduct is onderdeel van de nieuwe
verbindingsweg van de Rondweg Emmen naar de N34
richting Coevorden/Holsloot.

Notitie Reikwijdte en
Detailniveau en
Reactienota
vastgesteld
Op 16 december 2020 stelden
Provinciale Staten de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD), de Reactienota NRD en alle bijbehorende bijlagen
vast voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34
(Emmen – De Punt). Op basis van dit besluit wordt
opdracht gegeven om de milieueffectrapportage uit te
voeren en deze uit te breiden met drie extra
alternatieven.
Concreet betekent dit dat de drie alternatieven uit de
NRD voor het knooppunt Gieten zowel met als zonder
verdubbeling van de N34 worden onderzocht. De
indieners van een zienswijze zijn hierover met een brief
geïnformeerd. Tegen dit besluit is geen beroep of
bezwaar mogelijk.
Lees verder

'Kalm aan, vlot
verder'
‘Kalm aan, vlot verder’ is het
motto op spandoeken die de
komende tijd langs drie
provinciale wegen hangen. Dit om gebruikers van deze
wegen erop attent te maken dat rustig rijden zorgt voor
een betere doorstroming van het verkeer. En dat brengt
iedereen vlot verder, is het motto. Gedeputeerde Cees
Bijl onthulde in december het eerste spandoek langs de
N381.
Drie thema's
De thema’s die centraal staan in deze verkeerscampagne
zijn afleiding achter het stuur, keren en inhalen en
afstand houden en invoegen. Deze thema’s zijn gekozen
op basis van analyses en waarnemingen van de politie in
samenwerking met de provincie. Lees verder over de
verkeerscampagne

Contactpersonen aannemers
Heeft u vragen over één van de N34 projecten? U kunt contact opnemen met de
omgevingsmanager van het project.

Verdubbeling zuidelijk deel:
Coevorden-Noord tot aan
knooppunt Holsloot

Verdubbeling noordelijk
deel: knooppunt EmmenWest tot aan Frieslandroute

Knooppunt Emmen-West en
aansluiting met Rondweg
Emmen (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
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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.

