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Geachte heer/mevrouw , 
 
In opdracht van de provincie Drenthe werkt Dura Vermeer aan het verdubbelen van de 
N34 tussen Emmen-West en de N381. Het werk verloopt volgens planning. Op 20 april 
2020 starten de werkzaamheden voor de uitbreiding van viaduct Brinkmade en de 
verdieping van de Slenerweg. Als gevolg hiervan is de Slenerweg ter hoogte van de N34 
vanaf maandag 20 april 2020 om 06.00 uur tot en met vrijdag 17 juli 2020 om 18.00 uur 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor (brom)fietsers treffen we een voorziening 
waardoor de fietsroute beschikbaar blijft. 
 
Omleidingsroutes 
Auto’s, vrachtverkeer en motoren kunnen tijdens de afsluitingsperiode gebruik maken 
van de N381 als alternatieve route. Voor fietsers en bromfietsers blijft de fietsroute via   
de Slenerweg beschikbaar. Overig langzaam verkeer en bestemmingsverkeer wordt 
omgeleid via De Hullen. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Bekijk 
het kaartje met de omleidingsroute via De Hullen op de achterzijde van deze brief. 
 
Heiwerkzaamheden 
Voor de uitbreiding van viaduct Brinkmade worden van 20 april 2020 tot en met 8 mei 
2020 op doordeweekse dagen tussen 7:30 en 16:30 uur heiwerkzaamheden uitgevoerd. 
Dit kan geluidhinder veroorzaken. Gezien de afstand tot de bebouwing verwachten wij 
niet dat trillingen door de heiwerkzaamheden in omliggende gebouwen voelbaar zijn. 
 
Meer informatie 
Informatie over de werkzaamheden en omleidingen op de N34 kunt u vinden op 
www.hunebedhighway.com/n34.  
Hebt u specifieke vragen over de werkzaamheden tussen Emmen-West en de N381? 
Maak dan een afspraak met Maarten Willering, omgevingsmanager bij Dura Vermeer. 
Dat kan bij voorkeur via e-mail m.willering@duravermeer.nl, maar ook via 
telefoonnummer 06 43 39 80 24. Tip: volg de actuele ontwikkelingen van het project 
Emmen-West – N381 via de BouwApp. Deze app is gratis te downloaden via de 
Appstore of Playstore. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bas Kerkhof 
Projectmanager  
Dura Vermeer Infra Regio Oost 
 


