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Mogelijke verdubbeling N34 
De N34 is voor Borger-Odoorn een belangrijke weg waar veel van onze inwoners intensief 
gebruik van maken. De N34 loopt door het enige Unesco Geopark van Nederland en gaat 
langs en door bijzondere natuurgebieden zoals het stroomdal van de Drentse Aa, maar ook 
langs tal van brinkdorpen op de Hondsrug van Drenthe. 
 
De N34 kan zich sinds enige jaren verheugen op positieve aandacht. De naam Hunebed 
Highway die enige jaren geleden werd geïntroduceerd, heeft bijgedragen aan verhoging van 
de landelijke bekendheid van onze mooie regio. Maar de weg staat ook vaak negatief in de 
belangstelling als het gaat om de toegenomen verkeersdrukte, die leidt tot 
verkeersopstoppingen bij de rotonde in Gieten en ook tot verkeersonveilige situaties. 
 
Raadslid Martin Hoogerkamp van D66 Borger-Odoorn en inwoner van Odoorn wil dat er ook 
op gemeentelijk niveau veel meer aandacht moet zijn voor de ontwikkelingen omtrent de 
N34. Hij nodigt andere partijen in de gemeenteraad uit om zich ook over mogelijke 
verdubbeling uit te spreken. Omdat de N34 door de gemeente loopt, zijn de gevolgen van 
een mogelijke (gedeeltelijke) verdubbeling belangrijk.  
 
Doorstroming en verkeersveiligheid zijn van groot belang. Maar worden die verbeterd door 
een (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34? Martin Hoogerkamp is kritisch. “De fractie van 
D66 vindt het noodzakelijk dat de veiligheid en doorstroming van de N34 verder worden 
verbeterd. Dat de rotonde Gieten zo snel mogelijk op de schop moet, is voor iedereen 
duidelijk. De fractie van D66 denkt dat met de aanpak van dit verkeersknooppunt een groot 
deel van het probleem van doorstroming van het verkeer kan worden opgelost.” 
 
Volgens Martin moet verdere verbetering niet worden gezocht in gedeeltelijke 
verdubbeling. Zijn inschatting is dat een gedeeltelijke verdubbeling niet helpt om de 
doorstroming en de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook zijn stroken van 4 banen moeilijk  
inpasbaar in de N34 op het tracé dat door de gemeente Borger-Odoorn loopt. Mogelijke 
opties zouden zijn, ter hoogte van de Oringerweide bij Odoorn en/of tussen Borger en 
Drouwen.  
 
“Ik denk dat het veel beter is om de weg veiliger te maken door automobilisten op hun 
verantwoordelijkheid te wijzen. Wij willen ook onderzoeken of uitbreiding van 
inhaalverboden bijdraagt aan betere verkeersveiligheid. Eventueel zou een scheiding van 
rijwegen kunnen worden overwogen. En het gebruik van openbaar vervoer (de buslijn 
Emmen-Groningen) en de (elektrische) fiets moet verder worden gestimuleerd. Dat is 
trouwens ook veel beter voor de uitstoot van schadelijke stoffen op kwetsbare 
natuurgebieden. En om geluidsoverlast voor omwonenden niet te laten toenemen.” 



 
Er is al veel gebeurd, zorg blijft met name in de omgeving van Klijndijk 
De laatste jaren is de verkeersveiligheid al sterk toegenomen. De op- en afritten van de N34 
bij Borger en Exloo zijn ongelijkvloers gemaakt en binnenkort gebeurt dat ook bij Klijndijk. 
Het afsluiten van de afslag Odoorn-Noord is volgens D66 een hele verbetering voor het dorp 
Odoorn en omgeving. 
 
Toch is Martin Hoogerkamp nog niet gerust. “Ik maak me vooral zorgen over de 
doorstroming en de mogelijke verkeerstoename door het dorp Klijndijk, als straks de 
werkzaamheden bij de Slenerweg klaar zijn. Daarom moet er snel worden gekeken naar 
verbetering van de aansluiting N34 op de ringweg Oost in Emmen, ten behoeve van het 
verkeer richting Ter Apel en Musselkanaal. En voor de veiligheid van fietsers en ander 
langzaam verkeer moet er een fietspad langs de Slenerweg komen, van Klijndijk tot de brug 
bij ‘t Haantje.” 
 
Wilt u nadere informatie willen weten het standpunt van D66 Borger-Odoorn of  van 
gedachten willen wisselen met de fractie van D66 Borger-Odoorn kijkt u dan 
op www.d66borger-odoorn.nl voor ons verkiezingsprogramma. Mail met Martin 
Hoogerkamp via martinhoogerkamp@gmail.com of bel 0652490487. U kunt ook contact 
opnemen met John Goeree, lijsttrekker van D66 Borger-Odoorn via john@johnendiane.nl 
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