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 Werkzaamheden Verdubbeling N34 Coevorden – Holsloot  

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In opdracht van de provincie Drenthe verdubbelt BAM Infra de N34 tussen Coevorden en 
Holsloot. In deze brief leest u over de werkzaamheden in april, mei en juni. 
 
Werkzaamheden tot en met juni 2020 
In onderstaand overzicht ziet u wat we wanneer en op welke plek gaan doen en wat dit voor u 
betekent. 

Wanneer Waar Wat Wat betekent dit Omleidingsroute 

3 februari 

t/m 11 mei 

Onderdoorgang 

Valsteeg (N854 

noordelijke 

fietspad) 

De realisatie 

van een nieuw 

viaduct 

Valsteeg 

Het noordelijke fietspad is 

afgesloten. Fietsers worden over 

het zuidelijke fietspad geleid. Zij 

kunnen oversteken bij de 

aansluiting Valsteeg en weer 

terug via de aansluiting Kleine 

Veld. Het gemotoriseerde 

verkeer rijdt via versmalde 

rijsstroken aan de zuidzijde. 

Zie afbeelding 1, 

‘omleidingsroute 

t.b.v. noordelijke 

fietspad Valsteeg’ 

in de bijlage. 

11 mei t/m 

eind 

september 

Onderdoorgang 

Valsteeg (N854 

zuidelijke 

fietspad) 

De realisatie 

van een nieuw 

viaduct 

Valsteeg 

Het zuidelijke fietspad is 

afgesloten. Fietsers worden over 

het noordelijke fietspad geleid. 

Zij kunnen oversteken bij de 

aansluiting Kleine Veld en weer 

terug via de aansluiting 

Valsteeg. Het gemotoriseerde 

verkeer rijdt via versmalde 

rijsstroken aan de noordzijde. 

Zie afbeelding 2, 

‘omleidingsroute 

t.b.v. zuidelijke 

fietspad Valsteeg’ 

in de bijlage. 

7 februari 

t/m 25 mei 

Onderdoorgang 

De Mars 

(Burgemeester 

Ten Holteweg) 

Het verlengen 

van 

onderdoorgang 

De Mars 

De Burgemeester Ten Holteweg 

is ter hoogte van onderdoorgang 

De Mars afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer, 

omleiding via de Benterdijk. 

Fietsers houden wel doorgang. 

Zie afbeelding 3, 

‘omleidingsroute 

via Benterdijk’ in 

de bijlage. 

25, 26 en 

27 mei 

Onderdoorgang 

De Mars 

(Burgemeester 

Ten Holteweg) 

Het verwijderen 

van de tijdelijke 

doorgang voor 

fietsers en het 

asfalteren in de 

onderdoorgang  

De Burgemeester Ten Holteweg 

is ter hoogte van onderdoorgang 

De Mars afgesloten voor al het 

verkeer (ook voor fietsers), 

omleiding via de Benterdijk. 

Zie afbeelding 3, 

‘omleidingsroute 

via Benterdijk’ in 

de bijlage. 

28 en 29 

mei 

Onderdoorgang 

De Bente 

(Benterdijk) 

Het aanleggen 

van een 

tijdelijke 

doorgang voor 

fietsers 

De Benterdijk is ter hoogte van 

onderdoorgang De Bente 

afgesloten voor al het verkeer 

(ook voor fietsers), omleiding via 

de Burg. Ten Holteweg. 

Zie afbeelding 4, 

‘omleidingsroute 

via Burgemeester 

Ten Holteweg’ in 

de bijlage. 

29 mei t/m 

eind 

september  

Onderdoorgang 

De Bente 

(Benterdijk) 

Het verlengen 

van 

onderdoorgang 

De Bente 

De Benterdijk is ter hoogte van 

onderdoorgang De Bente 

afgesloten voor al 

gemotoriseerd verkeer, 

omleiding via de Burg. Ten 

Holteweg. Fietsers houden wel 

doorgang. 

Zie afbeelding 4 

‘omleiding via 

Burgemeester 

Ten Holteweg’ in 

de bijlage. 
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19 juni 

18:00 uur 

t/m 22 juni 

06:00 uur 

Coevorden tot 

en met Dalen 

Definitief 

inrichten 

aansluiting 

Coevorden- 

Noord  

Weekendafsluiting van de N34 

tussen Coevorden en Dalen. 

Zie afbeelding 5, 

‘omleidingsroute 

weekendafsluiting’ 

in de bijlage. 

 
Vervolg 
Voor de start van iedere volgende bouwfase informeren we u over de actuele ontwikkelingen, 
omleidingsroutes, verkeersmaatregelen en de planning. 
 
Terugblik: wat hebben we al gedaan? 
Inmiddels hebben we al diverse werkzaamheden voor de verdubbeling van de N34 tussen 
Coevorden en Holsloot uitgevoerd. Begin maart zijn de twee kruispunten bij Coevorden Noord 
vervangen door twee rotondes. Ook is er een tijdelijke afrit aangelegd. Hierna zijn we gestart 
het aanvoeren van zand en puin voor de toekomstige nieuwe rijbaan. Deze krijgt al vorm. Enkele 
foto’s van ons werk bekijkt u in de bouwapp van de BAM. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de N34 op het traject tussen 
Coevorden en Holsloot? Dan kunt u contact opnemen met Christian Holterman, 
omgevingsmanager van BAM Infra. U kunt hem tijdens kantoortijden bellen via 06 52 30 56 77 
of mailen via christian.holterman@bam.com. Meer informatie over de werkzaamheden kunt u 
ook vinden op www.hunebedhighway.com en in de bouwapp van BAM Infra, te downloaden via 
onderstaande QR-codes. 
 
Normaal gesproken kunt u elke dinsdag van 10:00 uur tot 16:00 uur in het Informatiecentrum 
Hunebed Highway aan het Kleine Veld 37 in Dalen terecht met uw vragen over dit project. In 
verband met het coronavirus is het informatiecentrum tijdelijk gesloten. Wij informeren u als het 
weer open gaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Christian Holterman 
Omgevingsmanager BAM Infra 

 

 
Bijlagen: kaartjes met omleidingsroutes 
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Kaartjes met omleidingsroutes 
 
Afbeelding 1: Omleidingsroute t.b.v. noordelijke fietspad Valsteeg (3 februari t/m 11 mei) 

 
 
Afbeelding 2: Omleidingsroute t.b.v. zuidelijke fietspad Valsteeg (11 mei t/m eind september) 
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Afbeelding 3: Omleidingsroute via Benterdijk (7 februari t/m 27 mei) 

 
 
Afbeelding 4: Omleidingsroute via Burgemeester Ten Holteweg (28 mei t/m eind september) 
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Afbeelding 5: Omleidingsroute weekendafsluiting tussen Coevorden en Dalen (19 juni 18:00  
uur t/m 22 juni 06:00 uur) 

 


