
 
Betreft: Oo, oo, de N34 
 
 
 
Aan de Commissie Verkeer van de Staten van Drenthe. 
 
 

 
                    Dwingeloo, 24 augustus ’21 

Geachte dames en heren, 
 
Wat is het toch met de N34 ? De discussie over die weg schiet alle kanten op.  
Eén ding lijkt heilig te zijn: dat is de snelheid van 100 km/h. Zie o.a. de volgende opmerking: als je geen 100 km/h 
durft te rijden, dan heb je er niets te zoeken en moet je maar een andere weg kiezen. *) zie ook hieronder 
Snelheid speelt toch bij ieder ongeval een rol ? Als simpele burger begrijp ik het niet meer. 
Vanmorgen schoot mij het indringende liedje van Egbert Meijers over de Drentse Mondenweg te binnen. 
Het liedje gaat over die dodenweg, de vele doden die daar vielen worden vergeten, de Mondenweg was getuige.  
Met succes zijn daar later de nodige maatregelen uitgevoerd. 
 

Een parallel met de N34 is snel getrokken. Het is een illusie om te denken dat je op een 2-strooksweg veilig 100 km/h 
kunt rijden. Die snelheid kan alleen veilig met een middenbermbeveiliging. Een mooi voorbeeld is de N33, daar kun 
je nu met een heel veilig gevoel rijden. Op de rechterrijstrook de vrachtwagens en caravans en op de linkerrijstrook 
de personenauto’s. Wat een rustig wegbeeld ! Als ik het goed begrepen heb is dit ook het eindplaatje voor de B34. 
 

Tot die tijd moet er toch iets gebeuren op de N34. Probeer bij eenieder door voorlichting tussen de oren te krijgen 
dat 100 km/h onverantwoord is op deze drukke weg en stel een snelheidsbeperking en een inhaalverbod in. 
Afgelopen zaterdag zijn we van Laren (Gld) langs Holten en Ommen naar Hoogeveen gereden. Tot aan de Drentse 
grens is er over het hele stuk een inhaalverbod d.m.v. doorgetrokken strepen. De toegestane snelheid is wisselend 
80 en 100 km/h, afhankelijk van de weginrichting. Zodra je de Drentse grens gepasseerd bent heb je bij Zuidwolde 
op de N48 alweer een inhaalmogelijkheid van een kleine 2 km. 
 

Bij snelheden moet je je realiseren dat de impact bij een ongeval kwadratisch oploopt met de snelheid.  
Bij een snelheid van 100 km/h is het effect 56 % hoger dan bij 80 km/h. Die verhouding geldt ook voor het 
energieverbruik en voor de milieueffecten: geluidhinder en uitstoot van fijnstof, CO2 en stikstof. 
 

Mijn idee is om over de hele lengte vanaf de N364 tot de A28 een inhaalverbod (doorgetrokken strepen) in te 
voeren met daarbij een verrassende en ongebruikelijke snelheidsbeperking van 90 km/h. Daarbij hoort dan een 
intensieve cameracontrole (snelheid + inhalen). De gemiddelde snelheid (en reistijd) zal nauwelijks dalen, o.a. door 
de vrachtwagens en caravans, alleen de gevaarlijke uitschieters door inhalen worden de kop in gedrukt. 
 

Om de frustratie bij de weggebruikers te beperken heeft de verkeersdeskundige Cees Wildervanck een mooie en 
betaalbare suggestie gedaan: maak op een aantal plaatsen inhaalvakken van ca. 2 km. 
Een mooie oplossing is om die te combineren met een invoegstrook door die over te laten gaan in de extra rijstrook, 
bijvoorbeeld bij Borger. Daar is relatief veel invoegend verkeer vanaf de N374. 
Bij de kruising met de N33 komt er sowieso een reconstructie, met naar verwachting inhaalmogelijkheden.  
Op deze manier ontstaan er 3 wegvakken van ca. 10 à 15 km waar niet kan worden ingehaald. 
 

Ik wens u succes met uw werk om Drenthe verkeersveiliger te maken en om daarbij ook nog milieuwinst te behalen. 
 
 
Met een hartelijke groet, 
  
Piet Oosterveld   
(niet ondertekend, per mail verzonden) 
 

*) Anekdote: indertijd is de toegestane snelheid voor auto’s met caravan opgevoerd van 80 naar 90 km/h. Eén van de redenen was dat er 

klachten waren van bestuurders van vrachtwagen dat de caravans te langzaam reden  . . . . .vrachtwagens mogen ook niet harder dan 80 km/h. 
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