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Niet meer maar minder  

 

 

 

Gevolgen nieuwe aansluiting Slenerweg (N34) 

 

 

 

Motivatie 

De provincie heeft bij het veilig maken van de N34 de voorkeur 

gegeven aan het bouwen van een aansluiting bij de Slenerweg bij 

Klijndijk. Dit rapport toont aan dat deze keuze onacceptabele 

gevolgen zal hebben voor de inwoners van Klijndijk. 
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Voorwoord 

Bij de overdracht van de N34 van Rijkswaterstaat aan de provincie in 2007 is als primaire eis 

meegegeven dat de diverse aansluitingen veilig moeten worden gemaakt. Dit is voor de gebruikers 

een grote vooruitgang en een mooi vooruitzicht.  

Echter, met het bepalen van een nieuwe aansluiting bij Klijndijk komen ook andere zaken naar voren. 

In het rapport van de Grontmij, N34 traject Exloo-Emmen staat op blz. 26 te lezen dat de toetsing van 

de verschillende varianten gebaseerd is op bureauonderzoek voor de betreffende criteria ( met 

betrekking tot verkeersdoelmatigheid en omgevingsaspecten) en niet op gedetailleerd 

gebiedsgericht onderzoek. 

De provincie neemt alleen verantwoordelijkheid voor de scope (afbakening plangebied) en neemt 

geen verantwoordelijkheid voor gevolgschade van hun maatregelen voor Klijndijk. 

Een aantal verontruste bewoners hebben zich verenigd in het Actiecomité N34. Door middel van dit 

schrijven willen we duidelijk maken dat er, met de plaats van de aansluiting, geen rekening is 

gehouden met de inwoners van Klijndijk, terwijl aantoonbaar kan worden gemaakt dat de geplande 

aansluiting Slenerweg ( variant7 in het rapport van de Grontmij) grote gevolgen voor ons dorp zal 

hebben. 

De uitslag van een huis aan huis enquête in Klijndijk versterkt onze motivatie om alle legale middelen 

in te zetten om dit plan te voorkomen. Bijna 80% van de inwoners is tegen de aansluiting  Slenerweg. 

Handhaving en realisatie van een veilige ongelijkvloerse kruising bij Emmen-Noord is de wens van het 

grootste deel van de bewoners. 

De uitslag geeft tevens weer dat  nagenoeg alle inwoners van ons dorp goed beseffen dat deze 

mogelijke aansluiting (Slenerweg) grote gevolgen zal hebben voor heel Klijndijk. 

Op de volgende pagina’s maken we duidelijk wat de gevolgen zijn. We hebben geprobeerd  zaken zo 

kort en bondig mogelijk weer te geven. 

Als eerste wordt de huidige situatie weergegeven met op bijlage I  een overzicht ter verduidelijking. 

Ten tweede wordt  de visie van de Projectgroep N34 van de provincie weergeven. Deze informatie is 

met name opgetekend uit het overleg op 26 november jl. dat de Actiegroep heeft gehad met een 

vertegenwoordiger van de provincie en bestuurders van de gemeente Borger Odoorn. Deze visie 

wordt verduidelijkt op  bijlage II. 

Als laatste is de visie van het Actiecomité weergeven. Deze visie is in feite ontstaan uit citaten en 

overzichten in het rapport van de Grontmij. Deze visie wordt verduidelijkt in bijlage III. 

Wij verwachten dat bijgaand schrijven u een duidelijk beeld zal geven van de huidige en eventueel 

toekomstige situatie. Tegelijkertijd onderstreept dit schrijven wat ons beweegt te strijden tegen de 

geplande aansluiting bij de Slenerweg. 

 

Actiecomité N34 Klijndijk 
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Weergave huidige situatie 

 

Bijlage I geeft de huidige verkeersintensiteiten (telling 2009) weer. Deze cijfers zijn een rechtstreekse 

weergave van het rapport van de Grontmij.    

De verkeerssituatie in Klijndijk  laat  zien dat er sprake is van een  gebiedsontsluiting. 

Zowel de Hoofdweg  ri. Emmen (Pandiek) als  de Melkweg doen dienst  als gebiedsontsluitingswegen 

terwijl het erf-toegangswegen zijn. 

Verkeer van en naar Emmen levert een dagelijkse stroom van voertuigen op met mensen die er 

werken, winkelen enz. 

De nabijgelegen N34 is bovendien voor de omliggende dorpen en het verdere achterland de 

ontsluiting voor verkeer met name richting zuid en west  

De toename van met  name vrachtverkeer is de laatste jaren toegenomen. 

De Melkweg  en  verder richting Valthermond,  is één lange rechte overzichtelijke weg die uitnodigt 

tot hard rijden. 

De hoofdweg (Pandiek) draagt de grootste last (verkeer uit Emmen vice  versa) 

De huidige situatie op de Melkweg is voor de gemeente Borger Odoorn opnieuw aanleiding 

aanpassingen te doen in de vorm van het creëren van één richting verkeer in het dorp en het kappen 

van bomen aan deze weg. In het nabije verleden is reeds €100.000 uitgegeven aan verkeer 

remmende maatregelen op deze weg. 

De aantrekkingskracht van camping de Fruithof leidt in de zomer, met name op wisseldagen, nu al 

vaak tot problemen bij de rotonde in Klijndijk.  

 

Kortom: de huidige verkeerslast heeft reeds een behoorlijk negatieve invloed op de 

leefbaarheid in Klijndijk  
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Weergave van de gevolgen van de geplande aansluiting volgens de Projectgroep  

N34 provincie Drenthe. 

De informatie op bijlage II is verkregen tijdens een uitwisseling van standpunten tijdens het 

overleg op 26 november met vertegenwoordigers van de gemeente Borger Odoorn, de 

Provincie en leden van het Actiecomité  

De genoemde verkeersintensiteiten zijn door de provincie met name weergegeven om aan 

te tonen dat in het geval van de nieuwe aansluiting Slenerweg en de sluiting van Emmen 

Noord de toename van verkeer vanuit Emmen wordt opgeheven door de afname van het 

verkeer vanuit richting Valthe en Odoorn. 

De genoemde cijfers op deze bijlage zijn niet te herleiden naar de huidige getallen van de 

telling 2009 en niet te verklaren aan de hand van het rapport van de Grontmij. De berekende 

stijging 6400 naar 9400mvt/etmaal berust dus op niet herleidbare cijfers. 

De verkeersbewegingen van en naar ’t Haantje zijn niet meegenomen door de Projectgroep 

en zijn ook niet terug te vinden in dit overzicht. 

Melkweg (3000) 

Getal niet te herleiden uit rapport Grontmij 

Er is geen rekening gehouden met de aanzuigende werking vanuit richting Valthe, 

Valthermond en nog verder, ondanks de vermelding van de snellere verbinding bij deze 

variant in het rapport van de Grontmij. 

Hoofdweg Pandiek(6000) 

Getal niet te herleiden uit rapport Grontmij  

De vermelding in het rapport van de Grontmij dat de Odoornerweg een aantrekkelijke 

ontsluiting blijft voor Emmen komt niet tot uiting in het genoemde overzicht. 

Hoofdweg Odoorn-Klijndijk(3000) 

Getal niet te herleiden uit rapport Grontmij  

De in het rapport van de Grontmij genoemde verhoogde intensiteit (bij variant 7) op de 

hoofdweg (Odoorn-Klijndijk visa versa) komt niet tot uiting in het overzicht op bijlage II. De 

werkelijk aangegeven verhoging is 300 tot 1500 mvt/etmaal. Zie rapport Grontmij pag.33.  

Ondanks de, volgens het Actiecomité, onvolledige en niet herleidbare getallen, zal de 

verkeersintensiteit bij de rotonde in Klijndijk toenemen van 6400mvt/etmaal naar 

9400mvt/etmaal. Een stijging dus van 40%. Een vertegenwoordiger van de provincie 

meent dat de rotonde dit technisch wel aan kan. Over de gevolgen is niet gesproken. 
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Weergave gevolgen van de geplande  aansluiting  volgens het Actiecomité  

N34 Klijndijk 

In bijlage III worden de verkeersintensiteiten genoemd die volgens het Actiecomité een direct gevolg 

zijn van de uitkomsten van  het rapport van de Grontmij. 

Verklaring genoemde getallen 

Melkweg (3700):  

Citaten rapport Grontmij: “Opheffen aansluiting Emmen Noord leidt tot verschuiving 

verkeersstromen.” “Variant 7 (nieuwe aansluiting Slenerweg) leidt juist tot een iets 

snellere aansluiting dan de huidige aansluiting Emmen Noord”.  

Doordat de nieuwe aansluiting  Slenerweg  voor het achterland  (Valthermond en verder) 

een snellere en rechtstreekse  verbinding is naar de N34, zal het verkeer dat momenteel via 

Odoorn de N34 kiest, in de nieuwe situatie  kiezen voor de route via de Melkweg. Temeer 

omdat de weg Valthe-Odoorn een 60 km-weg is geworden en Odoorn Noord wordt gesloten. 

Dit betekent een veel langere reistijd om de N34 te bereiken. Daarnaast zal de nieuwe 

aansluiting voor een grotere regio aantrekkelijk zijn om voor te kiezen. Dit betekent dat de 

intensiteit op de Melkweg stijgt van 3100 naar 3700. Concreet: 500 mvt/etmaal kiest er voor 

om niet via Odoorn te reizen maar de snellere weg via de Melkweg te nemen. De snellere 

verbinding voor het achterland leidt tot minimaal 100 extra voertuigen. Totaal dus 

3100+500+100=3700mvt/etmaal extra. Zie bijlage III.  

Hoofdweg (Odoorn-Klijndijk) (3800) 

Grontmij rapport schema pagina 33.  

De in het rapport van de Grontmij vermelde verkeerskundige effecten geven weer dat bij 

variant 7 een toename van verkeer is te verwachten van en naar Odoorn in geval van 

aansluiting Slenerweg. Het overzicht van het rapport geeft een toename weer van 300 tot 

1500 mvt/etmaal. Bovenstaande leidt tot de genoemde uitkomst van verkeerstoename in 

bijlage III. 

Hoofdweg/Pandiek (6700) 

Citaat rapport Grontmij: “Het risico bestaat dat de nieuwe aansluiting dezelfde 

aantrekkingskracht heeft voor de ontsluiting van Emmen als de bestaande aansluiting 

Emmen Noord. Vooral in variant 7 (nieuwe aansluiting Slenerweg) kan dit ongewenste 

effect optreden omdat de nieuwe aansluiting circa 1 kilometer noordelijker ligt dan de 

huidige aansluiting Emmen Noord”. 

Aanvulling Actiecomité: deze nieuwe aansluiting is bovendien ook een veilige waardoor de 

aantrekkingskracht zelfs nog wordt versterkt. Concreet: de 7400mvt vanuit Emmen zullen na de 

sluiting van Emmen Noord blijvend de snelste weg kiezen naar de N34 en de omliggende dorpen. 

Ondanks deze overtuiging zijn we meegegaan in het schema van de Grontmij op pagina 33 en 

hebben de 7400 afgewaardeerd naar 6700mvt/etmaal. 

Rotonde in Klijndijk (11300) 

De verkeersintensiteiten op de toegangswegen leiden tot genoemde verkeerslast op de 

rotonde.  

Slenerweg: (8400) het 17 voudige ten opzichte van de huidige situatie (500) 
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 Conclusies 

De overheid heeft ons steeds voorgehouden dat bij deze variant (variant 7 Slenerweg) nauwelijks 

sprake is van een verhoogde verkeersintensiteit. Dit rapport toont aan dat variant no. 7 veel 

grotere consequenties zal hebben voor het dorp Klijndijk dan wat de overheid ons voorhoudt. De 

verkeersintensiteit zal als volgt toenemen: 

• Hoofdweg/Pandiek: van 6000 naar 6700mvt/etmaal. Dit betekent een toename van 12%. 

• Hoofdweg Odoorn: van 3100 naar 3800mvt/etmaal. Een toename van 23%. 

• Melkweg: van 3100 naar 3700mvt/etmaal. Een toename van 20%. 

• Rotonde in Klijndijk: van 6400 naar 11300mvt/etmaal. Een toename van 75%. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het Actiecomité van mening is dat de genoemde 

6700mvt/etmaal in werkelijkheid veel hoger zal uitvallen (7400+), zoals is aangegeven op pagina 5  

Al met al een te grote verkeerstoename, die de leefbaarheid van ons dorp ernstig zal aantasten.  

Naast bovengenoemde conclusies pleiten de volgende argumenten eveneens tegen een ontsluiting 

bij de Slenerweg: 

• Er is in het nabije verleden door het bestuur van Borger Odoorn veel geld uitgegeven 

(€100.000) voor met name verkeer remmende maatregelen, hetgeen niets heeft 

opgeleverd en in de toekomst eveneens niets zal opleveren. 

• Er zullen door de aantrekkingskracht van camping de Fruithof in de zomermaanden vaker 

problemen ontstaan door stagnatie op de toegangswegen. 

• De kosten voor de bouw van variant 7 zullen veel hoger uitvallen dan in het rapport van de 

Grontmij wordt vermeld (o.a. huidig viaduct voldoet niet, kosten aanleg nieuwe weg naar 

het viaduct en afbraak aansluiting Emmen Noord). Dit is reeds bevestigd door de overheid. 

• Enquête in Klijndijk wijst uit dat 79% van de inwoners tegen aansluiting bij de Slenerweg is. 

• Er is voorafgaand aan het bepalen van een nieuw te ontwikkelen tracé geen rekening 

gehouden met de inwoners van Klijndijk.  

• Fijnstof: een verhoogde uitstoot van 5 microgram/m3 leidt tot 22% meer 

longaandoeningen. De nieuwe situatie resulteert in 75% meer voertuigen(rotonde). 

• Een evt. aansluiting bij de Slenerweg brengt de situatie van 1988 terug. 

• Toename nachtelijk verkeer en sluipverkeer en ook meer zwerfvuil. 

• Pas aangelegde wildoversteekplaats op de Melkweg zal groter gevaar vormen voor mens 

en dier. 

• Een ontsluiting direct bij ons dorp geeft een hoger risico op criminaliteit. 

• Wie neemt verantwoordelijkheid voor evt. gevolgschade voor Klijndijk m.b.t. de wens van 

Emmen om de aansluiting Emmen Noord te sluiten. 

• Hoofdweg en Melkweg zijn geen gebiedsontsluitingswegen, terwijl de provincie dit wel als 

eis stelt. 

• De nieuwe aansluiting dicht bij het dorp zal het landschappelijk aanzicht vanuit het dorp 

aantasten. 

Een ontsluiting bij Emmen Noord is in dit geheel nooit nader bestudeerd door de 

projectgroep van de provincie. Het gemeentebestuur van Emmen wenst hier geen 

ontsluiting, terwijl hier de noodzakelijke ruimte voor een veilige ongelijkvloerse kruising 

bij deze aansluiting al aanwezig is. Er wordt bij realisatie van een veilige aansluiting bij 

Emmen Noord niemand benadeeld, niet in Klijndijk en niet in onze buurdorpen.  

Bijlage I 
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Bijlage II 
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Bijlage III 

 

 

 


