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Hieronder geeft het Natuurplatform Drentsche Aa commentaar op 
bovengenoemde NRD. We constateren een aantal ernstige tekortkomingen in 
de onderbouwing van de verdubbelingsplannen. Kern van onze zienswijze is 
dat milieuvriendelijker alternatieven ten onrechte worden uitgesloten. 
Onderbelicht zijn verder de aantasting van natuur en landschap en de hele 
stikstofproblematiek. Veel Natura 2000 gebieden langs de N34 zijn nu al in een 
slechte staat van instandhouding en worden verder aangetast door de 
verdubbeling van de N34. 
Ons advies is af te zien van de verdubbeling van de N34 en in te zetten op een 
veilige tweebaansweg met minder stikstof. 
Drenthe kan hierbij een voorbeeld nemen aan Overijssel waar vaak veel 
drukkere N-wegen veiliger worden gemaakt maar wel tweebaans blijven, zoals 
de N18, N34 Overijssel, N35, N36, en de zeer onveilige N48. Studies naar 4 
stroken zijn daar niet aan de orde geweest. 
Verder moet de rol van de N34 ruimer bekeken worden tegen de achtergrond 
van de Friesland route van Emmen-West over de N381via Beilen, de Saksenlijn, 
en de verbinding met Duitsland vanaf Emmen via de A37.  



Aanleiding om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen 

Onder 1.1 Aanleiding op blz. 5  van de NRD wordt gesteld dat de N34 van groot belang is voor de 
ontsluiting van o.a. Overijssel en het Zuiden en Oosten van Drenthe. 
Dit is een deels onjuiste en ook wat overdreven stellingname over het belang van de N34. 
Ten eerste loopt de ontsluiting van Overijssel en met name de centra Enschede, Deventer en Zwolle 
via de A28, A35 en N347 richting Groningen. Voor universiteitsstad Enschede is de trein zelfs de 
goedkoopste verbinding met Groningen. De N34 speelt hier geen enkele rol. 
Ook het zuiden van Drenthe, (Meppel, Hoogeveen) is via de A28 en A37 goed verbonden met 
Groningen. Coevorden en Emmen zijn aangewezen op de N376, N381, N34, N33 en A28. 
Het verkeersonderzoek van Sweco laat zien dat maar 20% van het verkeer op de N34 afkomstig is uit 
Emmen. Voor dat gebied heeft de weg dus maar een beperkte betekenis. Het meeste verkeer richting 
Groningen komt uit de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo en bestaat uit dagelijks forenzen verkeer. 
Sweco constateert dat de weg zeker tot 2040 voldoende capaciteit heeft.  

Aanleiding voor het besluit van de Staten van Drenthe op 13 juli 2016 om nader onderzoek te doen 
naar veiligheid en doorstroming op de N34 leidde eind 2018 tot de vaststelling van de Startnotitie 
Initiatieffase Partiële verdubbeling N34 Emmen-De Punt met als hoofddoelstelling; verbeter de 
verkeersveiligheid, de doorstroming en het openbaar vervoer. 

Doorstroming 
De rotonde bij Gieten vormt de belangrijkste hindernis voor de doorstroming tijdens de spits. Omdat 
het noord-zuid verkeer over de halve rotonde geleid wordt, moet ze voorrang verlenen aan het 
afslaand oost-west verkeer vanuit Assen en Veendam dat al op de rotonde zit. Het voornemen om een 
fly-over aan te leggen zal dit probleem grotendeels oplossen. Sweco stelt dat 60% van de 
verkeersbelasting op de rotonde afkomstig is van rechtdoorgaand verkeer op de N34. Een fly-over zal 
daardoor de rotonde met 60% ontlasten. Daarmee is het probleem van de doorstroming op de N34 
uit de wereld.  
In het verkeersonderzoek van Sweco deel 1 wordt onderaan pag. 63 dezelfde conclusie getrokken: 
"er is geen noodzaak voor de aanleg (van) een nieuwe weg, oftewel uitbreiding van de bestaande 
infrastructuur".  1

Omdat de capaciteit van de weg tot 2040 voldoende is zijn hier voor de komende 20 jaar 
hoegenaamd geen problemen te verwachten. 

Veiligheid 
Met enige regelmaat deden zich op de N34 ernstige ongelukken voor met soms dodelijke afloop. In 
de periode 2014-2019 vonden 10 ongelukken met dodelijke afloop plaats, 42 met ernstig letsel en 
307 met blikschade volgens de gegevens van Star . Om de weg veiliger te maken is het van belang te 2

weten waar de ongelukken precies plaats vonden, wat de oorzaak was en hoe dit voorkomen kan 
worden. Op dit punt schiet het Sweco onderzoek ernstig tekort. Ten tijde van dit onderzoek was al 
besloten vier gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen op te heffen en te vervangen door drie 
ongelijkvloerse. De effecten daarvan ontbreken in de berekeningen van Sweco waardoor een 
onevenwichtig beeld ontstaat omtrent de meerwaarde van verdubbelen, wanneer de ongelijkvloerse 
kruisingen eenmaal zijn gerealiseerd. 

 Verkeersonderzoek N34 Deel 1 Nut en noodzaak maatregelen N34 ref.nr. SWNL 0251247      8-11-20191

 Star: https://www.star-verkeersongevallen.nl/Map#0-9-0-0/12/53.1285/6.54772

STAR is een initiatief van de Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA.

https://www.star-verkeersongevallen.nl/Map#0-9-0-0/12/53.1285/6.5477


Onjuiste gegevens voor de NRD 

Berekening ongevallen dichtheid 
Er is een nadere probleemanalyse uitgevoerd door Sweco die zich specifiek richt op de 
hoeveelheid en ernst van de ongevallen op de N34 . Er wordt een vergelijking gemaakt 3

tussen een aantal noordelijke 100 km stroomwegen waarbij de N34 de hoogste ongevallen 
dichtheid per kilometer heeft in het overzicht op pag. 27. De vergelijking gaat in zoverre 
mank, dat geen rekening gehouden is met de verkeersdichtheid van de verschillende wegen. 
Voor een juist beeld van de ernst van de onveiligheid gerekend naar aantallen gebruikers per 
kilometer moet een andere berekening gemaakt worden. De beeldvorming is op deze wijze 
extra negatief. 

Verbeteringen waartoe reeds besloten is 
Ten tijde van dit onderzoek was reeds bekend dat twee gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen 
bij Odoorn en Odoornerveen vervangen zouden worden door een ongelijkvloerse kruising 
ter hoogte van Klijndijk. In de periode 2014-2019  was op de twee kruisingen samen sprake 4

van 4 dodelijke ongelukken, 8 ongelukken met letsel en 48 ongelukken met blikschade.  
De kruising bij Emmen West had in die periode 2 dodelijke ongelukken, 6 ongelukken met 
letsel en 51 met blikschade. De reconstructie naar een ongelijkvloerse kruising zal het aantal 
ongelukken doen dalen en zeker de dodelijke gevallen elimineren. 
Tenslotte was op dat moment ook al bekend dat bij Gieten een fly-over gepland stond, 
waardoor het noord-zuid verkeer voortaan ongestoord zou kunnen doorrijden en filevorming 
in de spits met de daarmee samenhangende kop-staart botsingen daarna tot het verleden 
zouden behoren. De optelsom van 59 ongelukken met blikschade, 6 letselschade en 1 dode 
in vijf jaar, zal dan zeker ook lager uitvallen. 
Om een juist beeld van de verkeersveiligheid te schetsen als uitgangspunt voor verdere 
verbeteringen, hadden de effecten van deze toekomstige projecten, die in feite al in gang 
gezet, of met redelijke zekerheid te verwachten waren, verwerkt horen te zijn in het 
veiligheidsbeeld. Door dat achterwege te laten, ontstaat een verkeerd beeld over de ernst van 
de situatie. Deze foute beeldvorming is van invloed op de afwegingen die gemaakt moeten 
worden bij keuzes tussen meerdere ingrepen, zoals gedeeltelijke verdubbeling en de impact 
daarvan op natuur, landschap en stikstofuitstoot. 

Oorzaken van ongelukken 
Op de pagina's 28 tot 34 van het Sweco onderzoek wordt een poging gedaan inzicht te geven in de 
oorzaken van ongelukken. 
Daarbij wordt vooral verwezen naar plekken en tijdstippen en de ernst van de ongelukken. Een 
helder beeld van de oorzaken ontbreekt, terwijl dit juist van groot belang is. Om de juiste 
maatregelen te kunnen nemen die in de toekomst ongelukken kunnen voorkomen is het nodig te 
begrijpen hoe ze ontstaan zijn. Werden de ongelukken veroorzaakt door een onduidelijke 
verkeerssituatie (ligging van de weg, onoverzichtelijkheid van het traject), door externe 
omstandigheden (vorst, ijzel, sneeuw, overstekend wild), of door gevaarlijk rijgedrag (risicovol 
inhalen, te hard rijden, alcohol of smartphone gebruik). Ook vermoeidheid kan gevaarlijk rijgedrag 
opleveren, dat niets te maken heeft met de aard van de weg. 
In het verleden werd dit soort gegevens via de registratie van RWS nog wel vermeld, maar wanneer er 
in de klankbordgroep naar dit soort data gevraagd werd, luidde het antwoord van Sweco steeds dat 
die er niet waren, of moeilijk te vinden. Wel is duidelijk dat de dodelijke frontale botsingen voor het 
overgrote deel (7 van de 10) op of nabij de gelijkvloerse kruisingen plaats vonden. 

 Verkeersveiligheid Sweco verkeersonderzoek deel 1,  4.1  blz. 26-27 3

 Star. ongevallen registratie4



Het is dan ook de vraag of een verdubbeling van de N34 wel de enige zaligmakende maatregel is om 
het ongelukken-cijfer omlaag te halen. Het verkeersonderzoek geeft op dit punt geen enkele 
duidelijkheid. 
Veel oorzaken staan los van de aard van de weg. Een vierbaansweg zorgt niet voor minder gladheid 
of smartphone gebruik. Maar een vertraging van de gemiddelde snelheid zorgt echter altijd voor 
minder ernstige ongelukken. 

Effect verdubbelen op ongelukken 
Wij hebben daarom bij de voorbereiding van deze zienswijze gekeken naar ongevallen op 
de N33, een vergelijkbare tweebaans stroomweg, die in 2015 is omgezet naar vierbaans. Het 
vierbaans deel loopt van Assen tot Noordbroek met een lengte van 35 km . In de periode 5

2014-2019 waren er, 1 dode in 2014, nog voor de verdubbeling in 2015, en verder 58 
ongevallen met letsel en 316 met blikschade in de overige jaren. Het is opvallend, dat de 
aantallen ongevallen op de N33 na 2015 (het jaar van de verdubbeling) toenamen, behalve 
bij Gieten. Ter vergelijking over de zelfde periode vielen er op de N34 (42 km) volgens Star, 
10 doden, 42 ongelukken met letsel en 307 met blikschade . Nog afgezien van mogelijke 6

intensiteitsverschillen in verkeer tussen beide wegen, dringt zich hier toch de vraag op, 
waarom er op de N33 nog zo veel ongelukken met letsel en blikschade zijn, terwijl de weg 
vierbaans is met een vangrail als middenscheiding. Welke verbetering kunnen we dan 
verwachten van het gedeeltelijk verdubbelen van de N34? Want Sweco constateert ook, dat 
door de noodzakelijke samenvoeging van verkeersstromen aan het einde van iedere 
verdubbeling, te verwachten valt dat de onveiligheid daar zal toenemen.  7

Snelheidscontroles 
Door RWS zijn in 2015 snelheidscontroles gehouden op de verdubbelde N33. Daaruit bleek 
dat 70 tot 80% de toegestane snelheidslimiet van 100 km overschreed.  Er was ook sprake 
van excessieve snelheidsoverschrijdingen van boven de 130 km.  Door controles en 
bekeuringen is het aantal overschrijdingen met 55% gedaald en het aantal excessieve 
overschrijdingen van 130km of harder is gedaald met 86%. (Bijlage 3 Project snelheid N32 en N33) 
Desondanks is vrijwel zeker te verwachten dat verdubbelen leidt tot harder rijden voor 30 tot 
50% van de weggebruikers. Dit zal leiden tot hogere stikstofuitstoot dan nu het geval is en 
mogelijk toch meer ongelukken. Door hier niets over te vermelden schiet het Sweco 
onderzoek ernstig tekort. Het is volstrekt onduidelijk of verdubbelen ook echt een veiliger 
N34 geeft 

Beperking opzet NRD 
In de NRD wordt er van uitgegaan dat alternatieven moeten voldoen aan een 2x2 profiel 
(NRD 6.3.1 p.32). Verder wordt gesteld dat op termijn van een volledige verdubbeling sprake 
zal zijn. (NRD 6.2 No regret maatregelen p.31) 
Door dit zo te stellen worden in een klap alle eventuele milieuvriendelijker alternatieven die 
uitgaan van een 2x1 profiel uitgesloten. Onduidelijk is waarom hier is afgeweken van een 
statenbrede motie, aangenomen op 13 juli 2016 waarin duidelijk is gesteld dat het niet 
exclusief gaat om verdubbelen maar om verbeteren waardoor ook alternatieven met een 
tweebaans N34 tot de mogelijkheden behoren die nu expliciet worden uitgesloten.  8

 Link: (gegevens Star ongevallen registratie) 5

 zie bijlage 36

 Zie tabel 4.2 pag. 34 Verkeersonderzoek deel 2, samenvoegen heeft een negatief tot zeer groot negatief effect 7

 zie bijlage 28

https://www.star-verkeersongevallen.nl/Map#0-9-0-0/12/53.1339/6.6689


Dat verdubbeling als enige oplossing gezien wordt voor de veiligheidsproblematiek is 
aanvechtbaar. Ten tijde van het onderzoek was al bekend dat de gelijkvloerse kruisingen bij 
Odoorn en Odoornerveen plaats zouden maken voor een ongelijkvloerse kruising bij 
Klijndijk.  
(Uitspraak RvS 201800928/1/R3 ECLI ECLI:NL:RVS:2019:1513 Datum uitspraak15 mei 2019 Inhoudsindicatie 
Bij besluit van 30 november 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Reconstructie N34 aansluiting Klijndijk" 
vastgesteld.)  
Ook was bekend dat bij Emmen West een ongelijkvloerse kruising gemaakt zou worden van 
de N34 met de N381. (Bestemmingsplan “Buitengebied, ongelijkvloerse kruising Emmen-West” vervat in 
planidentificatienummer “NL.IMRO.0114.2017032-B701” vast te stellen, Collegebesluit d.d. 19 maart 2019 
Gemeente Emmen). 
Tenslotte komt er een ongelijkvloerse verbinding tussen N34 en N33 door een fly-over 
Noord-Zuid op de N34 bij Gieten. (NRD 6.3.3 pag 36 t/m 39 uitwerkingen voor een fly-over) Over de 
keuze uit drie varianten moet nog besloten worden 
Door deze ingrepen zal het aantal verkeersongelukken en met name doden en ernstig letsel 
sterk afnemen. Deze vonden voor een groot deel plaats bij Odoorn (4 doden en 5 letsel), 
Odoornerveen ( 1 dode 3 letsel), Rotonde Gieten (1 dode 6 letsel) en Emmen-West( 2 doden 
en 6 letsel) (Gegevens Star verkeersstatistieken).  

Door deze te verwachten verbeteringen niet op te nemen in het reeds nu te voorziene 
verbeterde veiligheidsbeeld lijkt het alsof na deze verbeteringen nog steeds sprake is van de 
meest onveilige weg van Drenthe en dat verdubbelen dus onontkoombaar is.  7 doden en 20 
letsel gevallen en veel blikschade zullen hoogstwaarschijnlijk verdwijnen. Dat komt neer op 
70% minder doden en 50% minder letsel! 

In het vooronderzoek is dit een ernstige omissie, evenals het ontbreken van een serieuze 
analyse van de oorzaken van ongelukken. Als deze oorzaken weinig te maken hebben met 
twee- of vierbaans, zoals smartphone gebruik, overstekend wild, alcohol en drugs of 
gladheid, is verdubbelen geen oplossing voor deze gevallen. 

Wat verder in het onderzoek ontbreekt is een analyse van ongelukken op de in 2015 
verdubbelde  N33. (afgelopen 6 jaar: 58 letsel en 316 blikschade) Volgens gegeven van Star 
zijn deze even hoog als op de huidige N34.(42 letsel 307 blikschade) 

De vraag is gerechtvaardigd in hoeverre verdubbelen zin heeft als we daardoor het zelfde 
resultaat als op de N33 krijgen. 
Daar komt bij dat gedeeltelijk verdubbelen de onveiligheid vergroot wat in het Sweco 
verkeersonderzoek ook wordt erkend. Juist bij het samenvoegen van twee stroken naar één 
strook zal de veiligheid afnemen. (tabel 4.2 pag. 34 Verkeersonderzoek deel 2) 
Gedeeltelijk verdubbelen zal ook zorgen voor meer stikstofuitstoot omdat er harder gereden 
zal worden. Op de N33 rijdt minstens 50% van de automobilisten harder dan 100 km of 
zelfs boven de 130 km, dat kan men ook op de N34 verwachten bij verdubbelen. 

Samenvattend 
- De reeds geplande veranderingen op de nu nog gelijkvloerse kruisingen zal vrijwel zeker 

voor een sterke verbetering van de veiligheid op de N34 zorgen. 
- Gedeeltelijke verdubbeling doet de onveiligheid weer toenemen door extra invoegen en te 

hard rijden.  
- Ook de stikstofuitstoot zal toenemen door hogere rijsnelheden. 
- Het uitgangspunt dat een 2x2-baansweg onontkoombaar is, is niet houdbaar. 

https://www.star-verkeersongevallen.nl/Map#0-9-0-0/12/53.1339/6.6689


Alternatieven voor verdubbeling 

Fysieke rijbaanscheiding 
Binnen het huidige enkelbaansprofiel van de N34 worden de rijstroken visueel van elkaar 
gescheiden door middel van een groene markeringsstreep. Als er een inhaalverbod geldt kan 
dit niet verhinderen dat automobilisten toch het risico nemen om daar in te halen en de 
doorgetrokken streep te negeren. 
Dit probleem is jaren geleden al geconstateerd op de N57 bij Ouddorp in Zeeland. Daar zijn 
toen experimenten uitgevoerd met een eenvoudige middenberm scheiding met blokjes op de 
groene middenstreep. De effecten hiervan zijn onderzocht door SWOV en waren positief.  9

Er werd niet meer ingehaald op de trajecten met blokjes. Blokjes zijn daarna verder toegepast 
op de N57 bij Brouwerdam, Scheldekering en Goederede. Ook op de N288 en N666 is dit 
systeem van rijbaanscheiding toegepast. RWS is dit verder in Nederland aan het invoeren op 
tweebaans wegen. Een extra voordeel bleek dat automobilisten die toch op de linker 
weghelft terecht kwamen door onoplettendheid direct gewaarschuwd werden door het harde 
geluid van de blokjes bij overschrijding en snel weer op de eigen weghelft terug gingen.  10

Daardoor waren er ook minder frontale botsingen volgens RWS. Wel mag dan niet harder 
dan 80 km gereden worden met deze toepassing op de middenstreep.  
Ook op de N34 zou dit systeem ingevoerd kunnen worden op weggedeelten die 
onoverzichtelijk zijn of waar gevaarlijk rijgedrag vaak voorkomt. Door deze mogelijkheid is 
verdubbelen geen noodzaak meer om de veiligheid te verbeteren. 

Ecologie en stikstof  NRD 7.2.4 pag 45 ev. 
In het MER worden de effecten van de verschillende alternatieven op gebieden en soorten 
onderzocht. 
 In dit onderzoek heeft men het begrip “alternatieven’” vernauwd tot een keuze tussen de 
vier voorgestelde varianten van verdubbeling. Door deze beperking blijven andere 
milieuvriendelijker alternatieven, die uitgaan van het behoud van de tweebaansweg,  buiten 
beschouwing.  
Stikstof is momenteel een van de grootste problemen voor de instandhouding van kwetsbare 
soorten in Natura 2000 gebieden op de Hondsrug zoals Drentsche Aa inclusief Vijftig Bunder 
en Drouwenerzand. Onderzoek van Drents Landschap heeft aangetoond dat over de laatste 
10 jaar bepaalde soorten heidevlinders op Drouwenerzand die tot de habitat behoren totaal 
zijn verdwenen.  Oorzaak is een overmaat aan giftige stikstofverbindingen in de 11

waardplanten waardoor de rupsen van de vlinders sterven en er geen nageslacht meer is. Tot 
de zelfde constatering komt Natuurmonumenten in haar tienjaarlijkse Kwaliteitstoets 
Noordlaarderbos en Vijftigbunder van 2019. In het gebied wordt de kritische depositiewaarde 
stikstof voor alle habitats verre overschreden. Ook constateren zij een sterke achteruitgang 
van beschermde vlindersoorten die tot het beheertype behoren. Evenals op Drouwenerzand 
zijn op Vijftigbunder sommige soorten vrijwel verdwenen.  12

 SWOV onderzoek rijbaanscheiding  9

https://www.swov.nl/publicatie/scheiding-rijrichtingen-op-rondweg-oostburg

 RWS Zeeland W.J.Bloemmaert,  wjbloemmaert@zeeland.nl10

 Uko Vegter en Bertil Zoer, Het Drentse Landschap jan 2020 pag.13-15 Toegenomen 11

stikstofbelasting, Bijlage 4 copie blz 15

  Rombout Bennema, Natuurmonumenten, Kwaliteitstoets Noordlaarderbos en Vijftig Bunder 2019. 12

Bijlage 5 pag 62 dagvlinders

https://www.swov.nl/publicatie/scheiding-rijrichtingen-op-rondweg-oostburg
mailto:wjbloemmaert@zeeland.nl


Landschap en natuur 
De N34 loopt over de Hondsrug en door het Nationaal Park Drentsche Aa. Een gebied dat 
sinds 2016 de status heeft van Unesco Geopark de Hondsrug, het enige in Nederland.  De 13

Hondsrug is van grote betekenis voor een groot aantal bijzondere beschermde planten en 
dieren en en mede daarom voor  toerisme en recreatie. Langs de N34 bevindt zich een 
tiental recreatiebedrijven. Bij de afweging van belangen is het de vraag of de schade door het 
asfalteren van 50 ha van dit landschap opweegt tegen de twijfelachtige verkeerskundige 
voordelen die worden verwacht na de reeds in gang gezette verbeteringen op de 
gelijkvloerse kruisingen. Wij zijn van mening dat het een onverantwoorde ingreep is die 
blijvende schade aan natuur en landschap zal toebrengen, zowel door het uiterlijk als door 
het gebruik. 

Conclusie Natuurplatform Drentsche Aa 
Daarom komen we tot de volgende conclusie ten aanzien van veiligheid en doorstroming: 
1. Na het realiseren van de rechte of verschoven fly-over bij Gieten op de N34 zullen er 

geen problemen  meer zijn met de doorstroming. 
2. Er is onvoldoende inzicht in de oorzaken van de verschillende typen ongelukken om 

met zekerheid te kunnen zeggen dat deze met een verdubbeling worden ondervangen. 
3. Met eenvoudige ingrepen is het wegontwerp te verbeteren wat tot minder ongelukken 

door onverantwoord rijgedrag zal leiden. Rijbaanscheiding met blokjes op de 
middenstreep is eenvoudig en afdoende om inhalen waar dit verboden is te 
voorkomen. Ambulances of brandweer kunnen  bij ernstige ongelukken nog altijd 
gebruik maken van de linker rijbaan. 

4. Er is niet gekeken naar ongevallen dichtheid op andere verdubbelde stroomwegen zoals 
de N33, zodat niet duidelijk wordt wat van verdubbelen van de N34 verwacht kan 
worden. 

5. Onderzoek van RWS op de N33 bracht aan het licht dat verdubbelen leidt tot harder 
rijden dan toegestaan en daarmee tot hogere stikstofuitstoot. 

6. Na uitvoering van reeds in gang gezette verbeteringen bij Klijndijk, Gieten en Emmen-
West zal verdubbelen niet zorgen voor meer veiligheid maar mogelijk zelfs voor meer 
onveiligheid door harder rijden en meer risicovolle invoegmomenten. 

7. De natuurgebieden aan weerszijden van de N34 op de Hondsrug hebben sterk te lijden 
onder de neerslag van stikstof. Door de verdubbeling van de N34 zal de stikstofuitstoot 
nog verder toenemen door harder rijden. 

8. Het asfalteren van 50 ha over een lengte van 40 kilometer pal over de Hondsrug is 
onverantwoordelijk en zeker geen ‘no regret’ maatregel. 

 Zie bijlage 7. Goed is te zien hoe de N34 door de verschillende boswachterijen loopt.13



Een beter alternatief voor veiligheid, natuur en landschap 
  
In het mer dient onderzoek opgenomen te worden naar een alternatief voor de huidige N34 
met nieuwe veiligheidsvoorzieningen op de bestaande tweebaans uitvoering. 

Ons voorstel 
De hele weg van Emmen tot De Punt naar 80 km halen met een totaal inhaalverbod. 
Daardoor verdwijnen de snelheidsverschillen tussen vrachtverkeer en personenauto’s en 
levert inhalen geen tijdsvoordelen meer op. Een extra voordeel is de lagere stikstof uitstoot en 
een afname van het aantal ongevallen. In Unesco Geopark de Hondsrug is 80 km/u dan de 
nieuwe norm. 
Om het risico van gevaarlijk inhaalgedrag te voorkomen moet de weg voorzien worden van 
blokjes op de middenstreep. 
Voorzie de weg verder van wildrasters langs de natuurgebieden om aanrijdingen met wild te 
voorkomen. 
Door het verminderen van ongelukken zal de doorstroming verbeteren. 

Midlaren 31 maart 2020 

Philippe Boucher 
voorzitter 

Marian van Albada 
secretaris 
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Bijlage 1 en 3  Ongelukken vierbaans deel N33 Assen-Noordbroek vergeleken met   
   N34 Emmen West - De Punt, over zes jaar. 



Bijlage 2  

Motie M2016-26 Onderzoek mobiliteitsknelpunten Noord-NL en stemverklaringen 
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Motie Ondezoek mobiliteitsknelpunten Noord-Nederland

Provinciale staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 13 juli 201G,

Overwegende dat:
1. De doorstroming van het autoverkeer op de route van Emmen naar Groningen over

de N34 van groot belang is voor de leefbaarheid en vitaliteit van het Drentse
platteland.

2. De N34 ondanks alle aanpassingen nog steeds een weg is waar relatief veel
ongelukken gebeuren.

3. Het van groot belang is om de verkeersveiligheid te verbeteren onder het motto:
samen op weg naar nulverkeersslachtoffers.

4. De ANWB de rotonde bij Gieten tot het grootste verkeersknelpunt van Drenthe heeft
uitgeroepen.

5. Er zowel bij Gieten als de aansluiting op de 428 sprake blijft van knelpunten.

Van mening zijnde dat:
1. We de verkeersveiligheid verder willen verhogen.
2. We de knelpunten zouden moeten willen oplossen.
3. We gaan voor toekomstbestendige, structurele en duurzame oplossingen (zoals bijv

de slimme snelweg van Daan Roosegaarde).
4. We dit willen doen op basis van een brede analyse van de mobiliteitsknelpunten in

Noord- Nederland.
5. De totale verdubbeling van de N34 om die reden, als mogelijke oplossing, mede

onder¿ocht dient te worden.
6. Het financiêle meerjarenperspectief van de provincie Drenthe voldoende

investeringsruimte geeft .

7. Financiering in gezamenlijkheid met diverse partijen derhalve tot de mogelijkheden
behoort.

Vezoeken het college:L Een brede analyse uit te voeren naar de mobiliteitsknelpunten in Noord Nederland.
2. Op basis van deze analyse te komen met voorstellen ter verbetering.
3. Als onderdeelvan de oplossingen te onderzoeken, samen met alle stakeholders, hoe

de meest gewenste en veilige inrichting van de N34 op lange termijn er idealiter dient
uit te zien.
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Stemverklaringen. Alle leden Staten van Drenthe waren accoord met de doorhaling van het 
woord “verdubbeling”.  



Bijlage 4. Effecten van stikstof. Kwartaalblad Het Drentse Landschap 



5. Kwaliteitstoets Natuurmonumenten Vijftig bunder Noordlaarderbos, Vlinders heidegebied 



6. Jaargemiddelde amoniak concentraties Drentsche Aa 2005 - 2018, data rivm.nl  

Kappersbult en Eexterveld hebben zwaar te lijden onder stikstof.  



7. Ongeluk op de gelijkvloerse kruising bij Odoorn. Risicovol inhalen op de kruising waar 
een inhaalverbod is en snelheidsverlaging naar 70 km/u. 



8. De N34 loopt over de Hondsrug langs Drentsche gebieden met Natura 2000 status.

De N34 loopt geheel door 
het Unesco Geopark De 
Hondsrug. Een van de 120 
over de hele wereld en enig 
in Nederland sinds 2016


