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Verdubbeling NE 4
alvast in de maát<
GERTON ALBERS

DALEN De provincie neemt een
voorschot op de verdubbeling van
de N34 tussen Coevorden en fm-
men. Terwijl het onderzoek naar de
haalbaarheid van de ombouw nog
loopt, informeert de provinciË
grondeigenaren alvast over de ge-
volgen ervan.

Het gaat om het deel tussen de afslag
Coevorden"Noord en de aansluitin!
met de Frieslandroute (N:gr), biilm-
men. Tussen knooppunt Holsloot en
de afslag. Emmen-West is deze weg
jaren geleden ai verdubbeld, Waï
overblijft zijn stukken met een leng_
te van in totaal bijna 9 kilometer.

Het orderzoek geeft pas in april of
mel volgend jaar antwoord op de
vraag ofde verdubbeling haalbaàr is,
Er wordt daarbij gekeken naar ver_
kéersintensiteit, geluidsoverlast en
de impact op het milieu, In plaats

!aa1op te wachten wil gedeputeerde
Henk Brink vaart maken. Hii wil bin-
nen nu en enkele jareri de J.rr"pàl
grond in hebben. Daarom worden
betrokkenen nu al geïnformeerd wat
hen te wachten.staat.

Beide trajecten kunnen volgens
Brink goed naast elkaar topenl Uiy
geeft aan dat de biieenkornst dezó
week in Dalen puur ter informatie
was voor boeren en anderen met
gronden,.Ook belan genorganisaties
zUn op cle hoogte gesteld van de
plannen, Volgens de provincie wa_
ren.cle 

-reacties 
op de verdubbeling

positief, Het nieuwe tracé is nog nieï
bekend, De huidige N:+ btiift inleder
geval liggen, met vervoigens of aan
de oost- of aan de weslkant twee
nieuwe rijstroken.

Brink heeft eerder al benadrukt
dat verdubbeling zeer wenselijk is,
omdat de verkeersintensiteit op de
N34 tussen Emmen en Coevoiden
hoog is, Emmen-Coevorden staat in
9_e 

top r5 van logistieke regio's in
Noord-Nederland,

Herman Idema van de Vereniging
Parkmanagement Bedriiventeireil
nqn Em.m.en 

is blij dat er nu eindelijk
schot zit in de verdubbeling van áe
N34. Wat hern betreft wordí de weg
zo snel mogelijk helemaal tot aan dé
aansluiting met de Azg bii Gronin-
gen verdubbeld. ,,Dat stuk'bliift ook
na de maatregelen van de afgólopen
jaren eeR,verschr-ikkelijk gevaa,rtilte

weg. Tussen Emmen en Groningen
is van oudsher veel verkeer. Emrien
is echt aangewezen.op Groningen.
En niet voor niets rijden er acht 6us-
sen per uuï tussen Emmen en Coe_
vorden. Het bedrijfsleven in Zuid-

- oost-Drenthe schreeuwt om een
goede verbinding;"

Voor Brink is verdere verdubbe_
ling richting Groningen op dit mo-
ment een brug te ver. In de provincie
Overijssel worden de N34 en andere
wegen richting Zwolle de komende
jaren voor miljoenen aangepakt,

Echte Rondweg
Wat Herman ldema betreft haalt de
gemeente Emmen een oud plan uit de
kast om de bereikbaarheid verder te
vergrotenr,heÍ.vervol maken van de
Rondwsgrern,Em men. Er ontbreekt
sinds jaar en dag nog een schakel, Bij
Em mer- Erfsch eidenveen,,1sr hooge
van de weg naar Ter Apel, houdt de
Rondweg ineens op, ldema pleit voor
het doortrekken van de weg door het
Valtherbos, om zo een aansluitins te
creëren op de N34. De nieuwe wés
zou.langs de huidige hoogspannin[s-
ret0lngen door het bos kunnen lopen.


