
Werkzaamheden november/december 
Schagen Infra werkt samen met Salverda Bouw aan het project N34 Exloo. U heeft tot nu toe vooral 
de activiteiten van Schagen Infra gezien. Vanaf vorige week is Salverda Bouw in actie gekomen en 
begonnen met de bouw van het viaduct. Tot begin volgend jaar wordt hieraan gewerkt. Over het 
viaduct komen een rijbaan en vrijliggend fietspad te liggen. Ook het werk aan de hoofdrijbaan van 
de N34 gaat door. Deze komt lager te liggen dan in de oude situatie en gaat straks onder het viaduct 
door.

Werkzaamheden afgelopen weken
Wekenlang bestonden de werkzaamheden uit graven en ophogen om de parallelweg en het fietspad 
op de juiste hoogte te krijgen. Al het zand dat vrijkomt, gebruiken we weer op ons werk. Hierdoor 
beperken we het aantal transportbewegingen. In oktober brachten we beton aan op het fietspad 
en voorzagen we de parallelweg van asfalt. Op maandag 24 oktober gingen de parallelweg en 
rotonde open voor verkeer. Kruising Ees sloten we voor de veiligheid af. Na een paar dagen bleek 
de verkeersafwikkeling zonder problemen te verlopen. Kruising Ees is weer open en de snelheid op 
een deel van de N34 is weer verhoogd van 50 naar 70 km/u. Op de parallelweg is maximaal 50 km/u 
toegestaan.

Webcams 
Het is nu ook mogelijk het project te volgen via twee webcams. Webcam 1 biedt uitzicht op de locatie 
waar verkeer vanaf de N34 de parallelweg oprijdt vanaf de kant van Borger. Via webcam 2 is de bouw 
van het viaduct te volgen. Hier komt het viaduct over de weg. Kijkers kunnen zelf de datum van de 
beelden en de frequentie kiezen. Deze varieert van één beeld tot vier beelden per uur. 

Bijzondere bodem zichtbaar 
Op de website van Hunebed Nieuwscafé verscheen begin november een interessant artikel. Tijdens 
onze graafwerkzaamheden is de bodemopbouw onder het oppervlak van de Hondsrug zichtbaar 
geworden. De prachtige foto’s nemen u mee door de geschiedenis van wel drie ijstijden. 

Contact
• Inloopmomenten   maandag 12.15/13.00 en woensdag 16.00/16.45
•  Projectwebsite   www.schagengroep.nl/n34exloo
• De BouwApp    een uitleg vindt u op bovenstaande website
• Website provincie Drenthe  www.provincie.drenthe.nl/n34 
• Facebook    www.facebook.com/n34exloo
• Twitter     www.twitter.com/n34exloo
Wij zijn te bereiken via:
• E-mail     n34@schageninfra.nl
• Telefoon    038 - 477 8298

In opdracht van de provincie Drenthe realiseren Schagen Infra en Salverda Bouw een 
ongelijkvloerse kruising met op- en afritten in de provinciale weg N34 bij Exloo. Daarnaast 
maken we een veilige route naar het dorp Ees.

Aan- of afmelden nieuwsbrief via n34@schageninfra.nl.

Samen maken we morgen .
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http://webwatch.nu/cameras/n34-ees/
http://webwatch.nu/cameras/n34-ees-camera2/
http://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/11/de-hondsrug-doet-een-boekje-open/

