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Verdubbeling N34

Nieuwsbrief N34
Weekendafsluiting N34 tussen Exloo
en Emmen-Noord
Komend weekend is de N34 in beide
richtingen dicht tussen EmmenNoord en Exloo. De nieuwe fietsbrug
die parallel aan het viaduct
Oringerweide komt te liggen, wordt
dan geplaatst. Daarnaast vinden er
asfalteerwerkzaamheden plaats en komt er een vangrail
tussen de N34 en de Borgerderweg bij Odoorn-Noord. De
afsluiting duurt van vrijdag 18 maart 19.00 uur tot
maandag 21 maart 6.00 uur.
Klik hier voor de omleidingsroute en het kaartje.
Slenerweg tijdelijk dicht
Voor de aanleg van nieuwe rotondes en een fietspad is de
Slenerweg nog dicht tot en met eind april. Lokaal verkeer
tussen Noord-Sleen (’t Haantje) en Klijndijk kan omrijden
via de Frieslandroute (N381), de N34 en bij afrit EmmenNoord naar Klijndijk. Fietsers kunnen gebruik blijven
maken van de omleidingsroute via de Torenweg. Volg de
werkzaamheden en bekijk de omleidingsroutes via de
BouwApp,

De provincie Drenthe verbetert
de verkeersveiligheid,
doorstroming en bereikbaarheid
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
(weg)werkzaamheden.
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Contact
Heeft u een vraag over
de N34? Stuur een mail of bel
met (0592) 365555. Ook kunt u
zich aanmelden voor de
nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief
N34

Eerste effecten milieueffectrapportage
Het lijkt misschien stil maar achter de schermen wordt door
gewerkt aan de milieueffectrapportage (m.e.r.) van een
gedeeltelijke verdubbeling van de N34. De m.e.r.
brengt de verwachte milieueffecten voor 16 varianten in beeld
van een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen
en De Punt en de aanpak van knooppunt Gieten.
Eén van de varianten is een onderzoek naar een gehele
verdubbeling van het tracé. Hoewel dit geen reële optie is,
alleen al vanwege de kosten, onderzoeken we in de m.e.r. wel
de gevolgen van deze meest vergaande variant. Daarmee hebben we alles in één keer in beeld en
is voor de 15 overige varianten nog maar beperkt aanvullend onderzoek nodig. Aspecten die
worden getoetst zijn de effecten op verkeer, geluid, luchtkwaliteit, veiligheid, bodem, water,
natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie en hoe de weg voldoet aan de eisen van de
toekomst.
Effect op ontwerpen varianten
De uitkomsten leggen we voor aan betrokkenen die zijn vertegenwoordigd in de drie
focusgroepen. Daarna volgt een informatiebijeenkomst voor belangstellenden in de regio. De
verwachting is dat de gesprekken met de focusgroepen en de informatiebijeenkomst nog vóór de
zomer zullen plaatsvinden. De integrale verkenning van de milieueffecten wordt gebruikt om, in
het gesprek met de omgeving, het ontwerp van alle varianten verder uit te werken. Hierbij kijken
we ook naar kansen voor de omgeving.
Lees meer over de m.e.r. in veelgestelde vragen:
M.e.r. en de focusgroepen - Provincie Drenthe

Luchtfoto’s nieuwe aansluiting Klijndijk
Voor een veilige en vlotte doorstroming op de N34 realiseert de
provincie een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting bij Klijndijk.
De werkzaamheden verlopen volgens planning. Vorige maand is
gestart met de aanleg van de parallelweg de Odoornerweg. Dit
is straks de nieuwe verbindingsweg van en naar EmmenNoord. Ook is gestart met de aanleg van de nieuwe
carpoolplaats. Deze komt naast de rotonde aan de oostkant
van de N34 te liggen.
De contouren van de nieuwe aansluiting zijn op grote hoogte
goed zichtbaar. Bekijk het werk vanuit de lucht! Wilt u de foto’s
ontvangen? Mail uw verzoek naar N34@drenthe.nl en u
ontvangt een WeTransfer-link met foto’s.

Enquête: hoe waardeert u de
nieuwsbrief?
Om inzicht te krijgen hoe u de nieuwsbrief leest en waardeert,
ontvangen wij via graag uw feedback. Beantwoord tien vragen
(duur: maximaal twee minuten) in deze enquête. Met uw
feedback kunnen wij de informatie in de nieuwsbrief
verbeteren. U kunt de enquête invullen tot en met vrijdag 25
maart. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Klik hier voor de enquête.

Filmpje zuidelijk deel N34 klaar
Knooppunt Emmen-West is sinds november vorig jaar open
voor verkeer. Met de aanleg van de nieuwe fly-over is een
volwaardig knooppunt gebouwd met nieuwe verbindingswegen.
Het project is onderdeel van de aanpak van de N34 tussen
Coevorden-Noord en de Frieslandroute (N381) naar 2×2
rijstroken. Daarmee is het verdubbelde zuidelijk deel van de
N34 gereed. Bekijk in het filmpje het tracé vanuit de lucht
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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 N34@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

