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Bekijk de webversie

Nieuws

Nieuwsbrief N34

over de (gedeeltelijke)
verdubbeling van de N34

Op de N34 zijn we op meerdere delen aan het werk.
Tussen Emmen en De Punt zijn we aan het onderzoeken
hoe we de weg gedeeltelijk kunnen verdubbelen. Op het
deel tussen Coevorden en Emmen is de uitvoering van
de verdubbeling in volle gang.
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Planning
Zienswijzen Notitie
Reikwijdte en
Detailniveau (NRD)
gedeeltelijke
verdubbeling N34 tussen Emmen
en De Punt
Op dit moment beoordelen we de binnengekomen
zienswijzen op de NRD. In de NRD geven we aan welke
alternatieven we onderzoeken om de verkeersveiligheid,
de doorstroming en het openbaar vervoer te verbeteren
op de N34. We hebben 87 zienswijzen ontvangen. Hier
zit ook het advies van de Commissie MER tussen. Onze
reactie komt in een Reactienotie die in september klaar
is. Na besluitvorming door Provinciale Staten is de
Reactienota online te bekijken.
De meest voorkomende thema’s in de zienswijzen zijn:
Pleidooi / motivatie voor één van de alternatieven uit
de NRD
Pleidooi / motivatie voor onderzoek naar andere
alternatieven zoals 80 km/h, fysieke rijbaanscheiding
en inhaalverbod
Aandacht voor geluidsbelasting
Aandacht voor landschap en natuur
Nut en noodzaak (o.a. doorstroming versus
verdubbeling)
Aandacht voor OV (vooral knooppunt Gieten)
Onderzoek meekoppelkansen
Aandacht voor stikstof en CO2 uitstoot
Aandacht voor samenvoegingen van 4 naar 2
rijstroken
Lees meer.

September 2020
Reactienota zienswijzen notitie
Reikwijdte en Detailniveau N34
Emmen - De Punt klaar
Oktober 2020
Behandeling NRD in Commissie
Omgeving
November 2020
Besluitvorming Reactienota
door PS

Dag van de Bouw op
20 juni 2020 afgelast
In verband met corona is er dit
jaar geen Dag van de Bouw.

Contact
Heeft u een vraag over de
verdubbeling van de N34?
Stuur dan een mail of bel met het
Klantcontactcentrum (0592)
365555.

Aanmelden nieuwsbrief
N34

Werkzaamheden en
omleidingsroutes
In het weekend van vrijdag 19 juni 18.00 uur tot en
met maandag 22 juni 6.00 uur zijn er twee
wegafsluitingen:
De Frieslandroute (N381) tussen Emmen en NoordSleen. Verkeer wordt omgeleid met borden.
De N34 tussen Coevorden en Holsloot. Bekijk de
omleidingsroute.
De Slenerweg, de oude weg tussen Emmen en Noord-Sleen, is tot en met 17 juli 2020
afgesloten. Er is een omleidingsroute. Fietsers kunnen er wel langs.
De Benterdijk t.h.v. onderdoorgang 'De Bente' is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
tot en met september 2020. Verkeer wordt omgeleid met borden. Fietsers kunnen wel van de
onderdoorgang gebruik maken.
De aansluitingen Ermerweg en Oude Rijksweg op de Rondweg Emmen zijn afgesloten
tot eind 2021. Bekijk de omleidingsroute. We hebben enkele reacties ontvangen over de
omleidingsroute voor (brom)fietsers. Er is geen betere omleidingsroute dan de huidige. Het is te
onveilig om (brom)fietsers dwars door de werkzaamheden te laten gaan.
Bekijk de werkzaamheden en omleidingsroutes bij de aanleg van de fly-over bij Emmen
Bekijk de werkzaamheden en omleidingsroutes op de N34 bij Emmen
Bekijk de werkzaamheden en omleidingsroutes op de N34 tussen Coevorden en Holsloot

Werkzaamheden aanleg fly-over bij
Emmen
Op dit deel komt een fly-over vanuit de noordelijke richting
van de N34 naar de Rondweg Emmen. De rijbaan op de
N34 is nu voor doorgaand verkeer versmald. Zo kan
aannemer Van Spijker veilig aan de slag met het nieuwe
viaduct Klinkmolen 2. Ook is de aannemer bezig met
grondwerkzaamheden. Alle werkzaamheden worden buiten de huidige wegen uitgevoerd
waardoor verkeer langs het werk kan. (Behalve tijdens de weekendafsluitingen). Lees meer over
de werkzaamheden bij de aanleg van de fly-over.

Verdubbeling N34 tussen Coevorden
en Holsloot op schema
De aansluiting bij Dalen krijgt al vorm! De helft van de
nieuwe rotonde met 6 aansluitingen is klaar en er zijn
fietspaden aangelegd. Na de weekendafsluiting halverwege
juni kan het verkeer gedeeltelijk over de nieuwe
(westelijke) rijbaan rijden. Hierna verbetert aannemer
BAM Infra onder andere de bestaande weg en verlengen zij de onderdoorgang 'De Bente'. Ook het
viaduct bij Dalen is voorbereid op de verdubbeling van de N34. Er zijn funderingspalen en een
tussenpijler aangebracht. Bekijk foto's van de werkzaamheden.
De aannemer zet slim en innovatief materieel in. Deze
kleine robot-plotter doet werk wat eerst handmatig
gebeurde. Met behulp van een touw werden lijnen op het
asfalt gespoten. De robot-plotter maakt gebruik van een
digitale tekening met stuurlijnen en van GPS. De
stuurlijnen geven aan waar asfalt of markering moet
komen.

Ook een andere opvallende machine reed over de N34. Dit
was de gloednieuwe elektrische wals van de BAM. Het was
voor het eerst dat deze in Drenthe was. Met deze wals
besparen we op CO2 uitstoot. Lees meer over de
werkzaamheden op het traject Coevorden-Holsloot.

Wat gebeurt er bij de verdubbeling
van de N34 bij Emmen?
Fietsers kunnen bij de Slenerweg door de fietstunnel,
gemaakt van containers. De oude weg van Emmen naar
Noord-Sleen is tot en met 17 juli afgesloten. De komende
periode is aannemer Dura Vermeer bezig met de
uitbreiding van het viaduct bij de aansluiting met de
Frieslandroute. Op de website staan foto's van de
werkzaamheden.
Duurzaamheid speelt bij de verdubbeling van de N34 een
rol. Op de afbeelding hiernaast zie je een groenaggregaat met daarop accu’s en zonnepanelen. Dit zorgt
voor minder CO2-uitstoot op de bouwlocatie bij viaduct de
Brinkmade.
Een belangrijke stap in de bouw van de nieuwe rijbaan is
het plaatsen van liggers op dit viaduct. Dit gebeurt op 24
en 25 juni. Lees meer over de werkzaamheden op de N34
bij Emmen.

Infocentrum Hunebed Highway
tijdelijk gesloten
Het infocentrum langs de Hunebed Highway N34 is tijdelijk
gesloten voor bezoekers in verband met het
coronavirus. Op www.hunebedhighway.com leest u de
laatste stand van zaken van de verschillende projecten.

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 betreffende project.

Verdubbeling
tusssen Coevorden en
Holsloot

Verdubbeling tussen
knooppunt N34/Rondweg
Emmen - Frieslandroute

Aanleg fly-over bij
knooppunt N34/Rondweg
Emmen

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

provincie 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 N34@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

