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 Werkzaamheden Verdubbeling N34 Coevorden-Holsloot  

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 6 januari 2020 begint BAM Infra in opdracht van de provincie Drenthe met de grootschalige 

werkzaamheden voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-Noord en Holsloot. In 

deze brief krijgt u informatie over de uitvoering van de werkzaamheden en wat dit voor u 

betekent. 

 

Als eerste brengt BAM Infra vanaf 13 januari een geleiderail aan in de toekomstige middenberm. 

Hiervoor wordt ’s nachts een omleiding ingesteld voor het verkeer van Coevorden richting 

knooppunt Holsloot. Deze omleidingsroute loopt via de N863 en de N853. Het verkeer vanaf 

knooppunt Holsloot richting Coevorden kan over de N34. 

 

Er zijn in totaal 4 weekendstremmingen van de N34 tussen Coevorden en knooppunt Holsloot 

gepland in 2020. Er geldt dan een omleidingsroute, zie de bijlage van deze brief. De data van 

de eerste twee stremmingsweekenden zijn op dit moment vastgesteld: 

- Weekendstremming 1: vrijdag 6 maart 18:00 uur t/m maandag 9 maart 06:00 uur; 

- Weekendstremming 2: vrijdag 5 juni 18:00 uur t/m maandag 8 juni 06:00 uur. 

De data van de andere weekenden volgt indien er meer duidelijkheid is over de voortgang. 

Daarnaast is er in 2020 een stremming van twee weken, met een omleidingsroute via de N854 

en de A37, waardoor de vertraging minimaal is. Tijdens de werkzaamheden geldt een 

snelheidsbeperking. 

 

Vervolgfasen 

Voor de start van iedere volgende bouwfase wordt u geïnformeerd over de actuele 

ontwikkelingen, omleidingsroutes, verkeersmaatregelen en de planning. 

 

Doorkijk planning 

De verdubbeling van de N34 wordt in fasen uitgevoerd volgens onderstaande planning. 

 
Wanneer Omschrijving 

Januari – juni 2020 Verdubbeling westelijke rijbaan N34 

Februari – juni 2020 Realiseren 2 rotondes bij op- en afritten Coevorden-Noord 

Realiseren nieuwe afrit aan de westzijde van de N34 bij afrit 
Coevorden-Noord 

Juni – september 2020 Aanpassen huidige rijbanen N34 naar de nieuwe situatie 

Juli – september 2020 Nieuwe fietspaden bij de N854 bij Valsteeg 

Realiseren onderliggende wegennet aan de westzijde van 
Valsteeg 

Augustus – september 2020 Realiseren rotonde en nieuwe fietspaden aan de oostzijde 
van Valsteeg 

September 2020 – maart 2021 Aanbrengen nieuw asfalt tussen Dalen en knooppunt 
Holsloot en de op- en afritten van de A37 

Februari – juli 2020 Verlengen onderdoorgang De Mars 

April – november 2020 Nieuwbouw viaduct Valsteeg 

Juli – december 2020 Verlengen onderdoorgang De Bente 

December 2020 – april 2021 Afbouw wegsysteem geheel 
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Meer informatie 

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de N34, dan kunt u contact 

opnemen met Christian Holterman, omgevingsmanager van BAM Infra. U kunt hem tijdens 

kantoortijden bellen op telefoonnummer 06 52 30 56 77 of mailen naar 

christian.holterman@bam.com. Daarnaast is er meer informatie over de werkzaamheden te 

vinden op www.provincie.drenthe.nl/n34 en in de bouwapp van BAM Infra, te downloaden via 

de onderstaande QR-codes.   

 

In het Informatiecentrum Hunebed Highway is een medewerker van BAM Infra op dinsdagen 

aanwezig om vragen te beantwoorden en voor overleg. Het Informatiecentrum vindt u aan het 

Kleine Veld 37 in Dalen. Het Informatiecentrum is open op maandag, dinsdag en woensdag 

tussen 10:00 uur en 16:00 uur en op vrijdag van 10:00 uur en 12:00 uur. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Christian Holterman 

Omgevingsmanager BAM Infra 
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Omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden 

 

In bovenstaande afbeelding is met een rode lijn aangegeven waar de weg afgesloten is. 

De groene lijn is de omleidingsroute vanaf Coevorden richting Holsloot en vice versa. 

De paarse lijn is de omleidingsroute vanaf Dalen richting Holsloot en vice versa. 

 


