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Bekijk de webversie

Voorbereidingen
verdubbelen N34

Nieuws

Geachte heer Antoons,
De provincie Drenthe is bezig met de voorbereidingen voor het
verdubbelen van de N34 tussen Emmen en Coevorden. Deze
nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die graag op de hoogte wil blijven
van de stand van zaken van dit project en van andere projecten op de
N34.

Nieuwsbrief 1
Februari 2017

over verdubbeling
N34 en andere
projecten

Nu en straks bij de N34
De verwachting is dat begin 2017 de bestemmingsplannen
onherroepelijk worden verklaard door de Raad van State. Daarnaast is
de provincie Drenthe inmiddels wel begonnen met de voorbereidingen
om te komen tot de verdubbeling. Zo doen we verdiepend onderzoek
naar archeologische waarden in het gebied en naar Flora en Fauna.
Daarnaast is de provincie druk bezig met het verwerven van de
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'Ik vind de verdubbeling
een prachtig project,
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benodigde gronden.

dat meerdere doelen

Planning
Grondverwerving loopt tot eind 2018
Start aanbestedingstraject: augustus 2017
Start uitvoering: februari 2019

Hoe gaat het eruit zien?
U bent wellicht benieuwd naar hoe de verdubbeling er uit gaat zien
straks. Op onze website hebben we tekeningen staan die u eens rustig
kunt bekijken. Bekijk meer

heeft. Het verbetert de
verkeersdoorstroming
en verkeersveiligheid op
dit drukke deel van de
N34. En, doordat de
bereikbaarheid van
ZuidoostDrenthe
toeneemt, zorgt het
voor een impuls voor de
regionale economie. Als
u met ons meeleest
kunt u het project op de
voet volgen.'

Volg Henk Brink

Contact
... aan het woord over de verdubbeling
In deze eerste editie vertelt grondverwerver Michiel
de Koe over zijn betrokkenheid bij het project.
Michiel de Koe (1967) is sinds 2013 als rentmeester
NVR/grondzakendeskundige werkzaam bij
Noorderstaete rentmeesters.
Hij begeleidt zes taxateurgrondverwervers die
gronden aankopen die nodig zijn voor de
verdubbeling van de N34. Lees meer

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

Aanmelden
nieuwsbrief N34

Wat we ook doen!
Liggers nieuw viaduct N34 bij Exloo
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Op dinsdag 10 januari is de eerste ligger van het nieuwe viaduct
over de N34 bij Exloo op zijn plaats gehesen. Gedeputeerde
Henk Brink en wethouder Freek Buijtelaar van gemeente
BorgerOdoorn waren aanwezig om in ogenschouw te nemen
hoe de twee landhoofden van het viaduct met elkaar werden
verbonden. Lees meer

Bouwput bij Exloo toont drie ijstijden
De afgelopen maanden zijn er bij Exloo veel
graafwerkzaamheden verricht voor het verleggen van de N34 en
het graven van de bouwput voor het viaduct. En als er in de
Hondsrug, waar de N34 overheen loopt, wordt gegraven, dan
zijn geologen er als de kippen bij. In samenwerking met de
aannemer kregen onderzoekers van de Geologische dienst van
TNO en van de Universiteit van Utrecht de gelegenheid een
kijkje te nemen in de bouwput. Lees meer
Maatregelen verkeersplein Gieten een succes
Door aanpassingen bij het verkeersplein Gieten is de
doorstroming verbeterd in de ochtend en avondspits. Dit komt
omdat weggebruikers nu sneller en beter de rotonde op kunnen
rijden. De provincie heeft onder andere aanpassingen gedaan
aan de toeritten van de N34 op het verkeersplein en
verkeersregelaars ingezet. Lees meer

Samen richting Nul verkeerslachtoffers!
Veel ongelukken worden veroorzaakt door menselijke fouten en
gevaarlijk rijgedrag. Daarom is er een voorlichtingscampagne
gestart. Met deze campagne wil de provincie Drenthe
weggebruikers op de N34 aanzetten tot veilig rijgedrag. Tijdens
de campagne ziet u langs de N34 borden staan die aandacht
vragen voor drie verschillende gevaarlijke gedragingen: afleiding
achter het stuur, inhalen en keren op de weg. Lees meer
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