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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. Met de verdubbeling van de N34 willen we de doorstroming en verkeersveiligheid 
verbeteren en de regionale economie versterken. In deze brief willen we u informeren over de 
werkzaamheden en omleidingen die plaats vinden tussen in september en oktober 2020. 
 
Werkzaamheden en wegafsluitingen tot en met oktober 2020 
In onderstaand overzicht ziet u wat we wanneer en op welke plek gaan doen en wat dit voor u 
betekent. De omleiding van de wegafsluiting wordt ook ter plaatse aangegeven. 

Wanneer Waar Wat Wat betekent dit Omleidingsroute 

14 t/m 17 

september 

Onderdoorgang 

De Bente 

(Benterdijk) 

Het verwijderen 

van de tijdelijke 

doorgang voor 

fietsers en het 

asfalteren in de 

onderdoorgang 

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 1 

‘omleidingsroute 

via Burg. Ten 

Holteweg’ in de 

bijlage. 

28 

september 

t/m 9 

oktober  

Onderdoorgang 

De Mars 

(Burgemeester 

ten Holteweg) 

Het beton in de 

onderdoorgang 

voorzien van 

een bescherm-

laag en kleur.  

De Burgemeester Ten 

Holteweg is voor al het verkeer 

afgesloten (ook voor fietsers) 

Zie afbeelding 2 

‘omleidingsroute 

via Benterdijk’ in 

de bijlage. 

5 t/m 9 

oktober 

Verbindingsboog 

A37 (vanaf 

Hoogeveen) – 

N34(richting 

Coevorden) 

Asfalteringswerk

zaamheden en 

verplaatsen 

lichtmasten 

Ter hoogte van knooppunt 

wordt een omleiding via het 

klaverblad ingesteld 

Zie afbeelding 3 

‘omleidingsroute 

via klaverblad 

Holsloot’ in de 

bijlage. 

9 oktober 

18:00 uur 

tot 12 

oktober 

06:00 uur 

Afsluiting N854, 

afrit N34 Dalen 

en de Valsteeg 

en Giestee 

Inrichten nieuwe 

rotonde 

Omleidingen ter hoogte van de 

kruising via de A37 en N34. 

Zie afbeelding 4 

‘omleidingsroute 

via N34 en A37’ in 

de bijlage. 

12 oktober 

04:00 uur 

t/m 26 

oktober 

06:00 uur 

N34 tussen 

Dalen en 

knooppunt 

Holsloot 

Het definitief 

inrichten van de 

N34 tussen 

Dalen en 

knooppunt 

Holsloot 

Omleidingen ter hoogte van de 

kruising via de A37 en N854. 

Zie afbeelding 5 

‘omleidingsroute 

via N854 en A37’ 

in de bijlage. 

23 oktober 

18:00 uur 

t/m 26 

oktober 

06:00 uur 

N34 tussen 

Coevorden en 

knooppunt 

Holsloot, de 

N854 en alle toe- 

en afritten bij 

Dalen  

Het realiseren 

van een rotonde 

aan de oostzijde 

van Valsteeg en 

de afrondende 

werkzaamheden 

op de N34 

Omleidingen ter hoogte van de 

kruising via de N854, A37, 

N853 en N863. 

Zie afbeelding 6 

‘omleidingsroute 

via klaverblad 

Holsloot’ in de 

bijlage. 

 
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 

mailto:christian.holterman@bam.com
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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 
centrum weer open gaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Christian Holterman 
Omgevingsmanager BAM Infra 

 

 
Bijlagen: kaartjes met omleidingsroutes 
  

iOS ANDROID 

http://www.hunebedhighway.com/
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Kaartjes met omleidingsroutes 
 
Afbeelding 1: Omleidingsroute via Burgemeester Ten Holteweg (14 t/m 17 september) 

 
 
 
Afbeelding 2: Omleidingsroute via Benterdijk (29 september t/m 9 oktober) 

  



 

 
   

 

Datum 11 september 2020 

Onze referentie N34CH-BRI-014 Bewonersbrief update september 2020 

Blad 4 van 5 
 

 

 

 

Afbeelding 3: Omleidingsroute via knooppunt Holsloot (5 t/m 9 oktober) 

 
 
Afbeelding 4: Omleidingsroute via N854 en A37 (9 oktober 18:00 uur t/m 12 oktober 06:00 uur) 
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Afbeelding 5: Omleidingsroute 2 weekse afsluiting tussen Holsloot en Dalen (12 oktober 06:00  
uur t/m 23 oktober 18:00 uur) 

 
 
Afbeelding 6: Omleidingsroute via N854, A37, N853 en N863 (23 oktober 18:00 uur t/m 26 
oktober 06:00 uur) 

 


