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Betreft: verdubbeling N34

Geacht College, geachte leden van de Staten van Drenthe,

De aanpassing van het knooppunt tussen de N33 en de N34 bij Gieten en een gedeeltelijke 
verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt staan op de provinciale agenda. De 
verkeerssituatie bij Gieten verdient de aandacht en een ingreep ter plekke is zeker te 
rechtvaardigen, al gaat onze voorkeur niet uit naar een klaverblad model als bij Holssloot 
gezien het ruimtebeslag dat deze ter plekke zal vereisen.

De commissie Heemschut Drenthe wil echter met betrekking tot de plaatselijke 
verdubbeling van het traject van de N34 haar zienswijze kenbaar maken. Een dergelijke 
ingreep tast in ernstige mate de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
aan die het gebied kenmerken. In 2018 werd de N34 met actieve steun van de provincie 
uitgeroepen tot "Hunebed Highway". Een belevingsweg, de moderne variant van de routes 
die al sedert mensenheugenis over de Hondsrug lopen. De "Hunebed Highway" is inmiddels 
zelfs doorgedrongen tot de routeplanners en is daarmee een zeer succesvolle spin-off van 
het UNESCO Geopark De Hondsrug. Ook met steun van de provincie is deze unieke 
internationale erkenning van dit bijzondere Drentse landschep tot stand gekomen. 
Verdubbeling van de N34 tast deze bijzondere status van het landschap aan en kan een 
bedreiging vormen voor de internationale erkenning van het Geopark. Verdubbeling van de 
N34 zal passanten zeker niet verleiden tot exploratie van het bijzondere achterland.

Plaatselijke verdubbeling van de N34 leidt eerder tot een gevaarlijker weg dan de huidige 
situatie. Van 2 naar 4 stroken en van 4 naar 2, weer van 2 naar 4 stroken, etc., etc. creëert 
een nieuwe reeks gevaarlijke situaties. Het komt ons voor dat nader onderzoek en een 
integrale afweging van de gewenste hoofdinfrastructuur in Noordoost -Nederland en het 
aangrenzende Duitsland de voorkeur verdient boven het alleen in overweging nemen van de 
route Emmen-westtot De Punt.
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De N34 loopt heel dicht langs tal van Drentse dorpen: Gieten, Borger, Schipborg en 
Westlaren grenzen direct aan een verdubbelde N34. De dorpen Eext, Ees, Annen en 
Zuidlaren-Zuid liggen er ook dichtbij. Verspreid langs deze weg staan nu al zo'n veertig 
woningen naast de huidige bermsloten. Dicht bij de N34 liggen ook 
verblijfsrecreatiegebieden, zoals Drouwenerzand, 't Vlintenholt en de Zeven Heuveltjes en 
bij Schipborg en Westlaren, ondernemers die hun bedrijven wel kunnen sluiten.

De Hondsrug is het pronkstuk van de Drentse vrijetijdseconomie. De Hondsrug is 
internationaal een uniek gebied, een rijk gevulde archeologische schatkamer, 
cultuurhistorisch en landschappelijk van grote betekenis. De te verdubbelen N34 loopt 
dwars door de natuur, de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur. Deels zelfs bijna 
evenwijdig aan de loop van de Drentse Aa. De Drentse Aa is topnatuur en een lokaal, 
provinciaal, nationaal en Europees gewaardeerd gebied. Kortom, er zijn meer dan voldoende 
redenen om het voornemen de N34 te verdubbelen in heroverweging te nemen. Onze 
conclusie is dan ook om de noodzakelijke aanpak van het knelpunt Gieten niet 
vanzelfsprekend tegelijkertijd te koppelen aan de voorgestelde baanverdubbeling van de 
N34.
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