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De moeizame weg van de dubbele N34
Van de 88 kilometer die de N34 tussen Ommen en
De Punt lang is, is
slechts een kilometer of 5 verdubbeld. Dat kan
beter. En veiliger.
GERT MEIJER

EMMEN Het zal nog wel even duren,
maar toch: de kans dat er ooit een
dubbele autoweg tussen Emmen en
Groningen ligt wordt met de dag
groter. Ook Bouke Arends greep zijn
tijdelijke burgemeesterschap van
Emmen aan om daar tijdens de
nieuwjaarsreceptie voor te pleiten.
Maar die wens voor verdubbeling
was heel lang geen vanzelfsprekendheid, zegt een blije Herman Idema,
directeur van Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) in
Emmen, de spreekbuis van de gezamenlijke industrie in Emmen. En industrie, daar hebben ze er in Emmen
heel wat van. Het meest van heel
Noord-Nederland.
Het is Idema al jaren een doorn in
het oog, de traagheid waarmee het
autoverkeer zich voortsleept tussen
de grootste industriekern van
Noord-Nederland en de ‘hoofdstad’
van de drie noordelijke provincies,
Groningen. De N34 is de afgelopen
jaren weliswaar flink aangepakt
door de provincie Drenthe: kruispunten zijn zoveel mogelijk verwijderd en daar waar de weg gevaarlijk
is – en dat is op vele stukken – werd
een inhaalverbod ingesteld. Daardoor is de weg niet meer de dodenweg van weleer.
Maar tempo, dat zit er nog niet
echt in. De afstand tussen Groningen en Emmen, nog geen 60 kilometer, vergt vooral in de spits vaak een
uur rijtijd en dat is geen opwindend
gemiddelde. De rotonde bij Gieten
blijkt een averechtse werking te hebben op de doorstroming van het verkeer en traag vrachtverkeer doet de
rest.
En dus is de industrie in Emmen al
jaren bezig om alle partijen op dezelfde golflengte te krijgen. En dat
was geen makkie. O ja, op het provinciehuis waar Idema al in 2010 zijn
opwachting maakte – hij sprak de
Zuidoost-Drentse mobiliteitswensen in na een zienswijze op het zoge-

De eerste kilometers dubbele N34 zijn al jaren een feit. Straks volgt het stuk tussen Coevorden en Holsloot en daarna de rest?

Rit EmmenGroningen vergt
in de spits al gauw
een uur rijtijd
heten pop, het provinciaal omgevingsplan – was hij het snel eens.
Idema sprak er in namens de industrie van Emmen, Coevorden en ook
de gemeente Coevorden. Maar niet
namens de gemeente Emmen. Die
hield zich jaren afzijdig.
Idema wil er eigenlijk niet te veel
over zeggen; hij is al lang blij dat de
gezichten van Economische Zaken
op het gemeentehuis in Emmen nu
de goede kant op staan. Maar hij zegt
wél dat de middenstand in Emmen
allesbehalve een voorstander was
van de verdubbeling. ,,Want dan is
Groningen makkelijker te bereiken
en dat opent de weg voor Emmenaren om in Groningen te shoppen. Ze
vergeten kennelijk dat het ook andersom kan. Ik zou zeggen: gebruik
de verdubbeling als je eigen kracht.’’

Maar Jos Schomaker, voorzitter
van de ondernemersvereniging De
Koepel, ontkent ten stelligste dat de
Emmer middenstand de verdubbeling van de N34 niet zag zitten. ,,We
krijgen nu al best veel klandizie uit
Groningen-stad, Noord-Drenthe en
Oost-Groningen. Omdat we qua aanbod het stadse van Groningen hebben, maar niet de drukte van de Herestraat zeg maar. Wij denken dat
zo’n verdubbeling alleen maar meer
klanten deze kant op helpt.’’
Idema heeft genoeg redenen om
al lang voor de verdubbeling te plei-

ten. Volgens hem woont veel personeel van het Emmer bedrijfsleven in
Groningen en omgeving en met een
meer gestroomlijnde Q-liner kunnen studenten straks beter tussen
beide steden reizen. Idema beseft
dat een verdubbeling van de autoweg voor meer milieuschade zorgt,
maar denkt dat op te kunnen heffen
door de Q-liner elektrisch te laten rijden, of op waterstof.
De ‘baas’ van het Emmer bedrijfsleven is pas tevreden als de verdubbeling ook onderdeel uitmaakt van
het Gemeentelijk Verkeers- en Ver-
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voer Plan (GVVP) van Emmen. Of
daar ooit in komt te staan dat er ook
een spoorlijn tussen Emmen en Groningen komt, sinds de nieuwjaarsreceptie óók een wens van Arends, is
zeer de vraag. Als je de weg net verdubbeld hebt, krijg je mensen steeds
moeilijker in een trein, en zeker niet
als die – zoals de plannen tot dusverre – via Hoogeveen of Oost-Groningen moet rijden.
Maar je moet iets om te dromen
hebben. Helemáál als je straks de
burgemeestersketen weer moet afdoen.

Henk Brink: binnen drie maanden uitsluitsel
,,Ik ben heel blij met wat er nu gebeurt. Een basisvoorwaarde voor de
economie is dat je een goede bereikbaarheid hebt, zonder files.’’ Gedeputeerde Henk Brink, die over het vervoer in Drenthe gaat, is ingenomen
met de teksten die hij burgemeesters
hoort uitspreken op nieuwjaarsrecepties en andere bijeenkomsten. ,,Ik
ben benieuwd of er straks ook wat
geld bijkomt.’’
Overigens, voor alle duidelijkheid,

files kent Drenthe niet, ook niet op de
rotonde bij Gieten, vindt Brink. ,,Dat
noem ik oponthoud. Het is niet ideaal, maar we hebben geen files en dat
wil ik graag zo houden.’’
Om die reden wordt op het provinciehuis al geruime tijd nagedacht over
een snellere verbinding tussen Emmen en Groningen. Daar komt de
vaart nu goed in kennelijk, want zegt
Brink: ,,Ik verwacht binnen drie
maanden de Staten te kunnen vertel-

len wat de onderzoeken naar de keus
tussen weg of spoor hebben opgeleverd. Beide? Nee, dat lijkt me geen
optie.’’
Brink heeft geen voorkeur, zegt hij,
maar toch; hij laat doorschemeren
dat een spoorverbinding héél erg veel
geld kost. Bovendien, een trein naar
Hoogeveen om Groningen te bereiken, wat betekent dat voor de huidige
trein Emmen-Zwolle, vraagt hij zich
af. ,,En daar moet ook al geld bij.’’

