
Werkzaamheden maart/april/mei 
Vanaf maandag 27 maart komt de reconstructie van de kruising in de N34 bij Ees en Exloo in een 
nieuwe fase. Als alles volgens planning verloopt zijn de belangrijkste werkzaamheden bij Ees en Exloo 
eind mei klaar. Er volgen dan alleen nog werkzaamheden waar het verkeer nauwelijks hinder van 
ondervindt. Uiterlijk op 1 juli zijn alle werkzaamheden klaar.

Wat kunt u de aankomende weken verwachten?

Werkzaamheden bij Ees van 27 maart tot en met 7 april
• Vanaf 27 maart, na de ochtendspits, maakt verkeer gebruik van de nieuwe hoofdrijbaan van de 

N34, inclusief viaduct en op- en afritten. 
• In de nieuwe situatie vervalt de afslag naar Ees. De route naar Ees loopt dan via het nieuwe 

viaduct over de N34 en de parallelweg. Een groot deel hiervan is al aangelegd. Het laatste deel 
realiseren we van 27 maart t/m 7 april. Ees is dan bereikbaar via Borger en busverkeer met lijn 59 
is alleen mogelijk tijdens onze werkuren. Reizigers worden geïnformeerd in de bus, bij de haltes 
en via www.qbuzz.nl/gd. Op 7 april is er in verband met asfaltwerkzaamheden geen busverkeer 
mogelijk.

• Bewoners van de Odoornerstraat (campingkant) zijn van 27 maart t/m 7 april bereikbaar via het 
viaduct en de parallelweg.   

Werkzaamheden fietspad Odoornerstraat van 10 april tot en met 21 april
• Tussen 10 en 21 april realiseren we het fietspad aan de Odoornerstraat (campingkant). Fietsers 

rijden twee weken over de parallelweg, waar we voor autoverkeer de snelheid verlagen naar  
30 km/u.  

Tunnel Bovenstraat dicht vanaf 10 april
• Vanaf 10 april is de tunnel Bovenstraat niet meer in gebruik, omdat onze voorbereidingen voor de 

sloop ervan beginnen. Bewoners van de Borgerderweg blijven bereikbaar via het viaduct.  

Fietsers worden omgeleid tussen 1 en 19 mei
• Fietsverkeer tussen Ees en Odoorn is vanaf 1 t/m 19 mei alleen mogelijk via de westkant van de 

N34. Via bebording leiden we fietsers om. 
 
Weekendafsluiting van 12 tot en met 15 mei
• Voor de sloop van de tunnel is het nodig de N34 een weekend af te sluiten. Dit gebeurt vanaf 

vrijdagavond 12 mei tot en met maandagochtend 15 mei vanaf Odoorn-Noord tot aan Gasselte. 
Tijdens deze afsluiting wordt ook de N34 bij Borger van nieuw asfalt voorzien.

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.

Samen maken we morgen .
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Samen maken we morgen .

Werkzaamheden afgelopen weken
Ondanks de winterse omstandigheden konden we door met onze werkzaamheden. Begin januari 
plaatsten we de eerste ligger van het viaduct. Gedeputeerde Henk Brink en wethouder Freek 
Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn waren hierbij aanwezig. In totaal plaatsten we veertien 
liggers, die per stuk drieënveertig ton wegen en dertig meter lang zijn.  

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

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


