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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 4 mei 2020 start Van Spijker Infrabouw in opdracht van de provincie Drenthe met de werkzaamheden 
voor de aanleg van het Knooppunt Emmen-West N34/N391. Het project Knooppunt Emmen-West heeft als 
doel de doorstroming van de aansluiting N34 naar en van de N391 (Rondweg) te verbeteren en de 
regionale economie, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te versterken. In deze brief leest u informatie over 
de eerste fase van het project.  
  
Fase 1: vanaf 4 mei 2020 t/m 23 november 2020 
De aansluitingen van de Ermerweg en de Oude Rijksweg op de N391 (Rondweg) worden vanaf 4 mei 2020 
afgesloten voor al het verkeer; ook voor het verkeer op de huidige parallelweg en fietspaden. Voor al het 
verkeer geldt een omleiding, deze is in de bijlage van deze brief weergegeven. In deze fase wordt onder 
andere de rotonde aan de westzijde van het knooppunt aangepast en starten we met de bouw van het 
viaduct op de nieuwe verbinding Ermerweg/Oude Rijksweg. Daarnaast starten we ook met de bouw van het 
nieuwe viaduct Klinkmolen 2. 
 
Vier weekendafsluitingen in 2020 
Het uitgangspunt is dat het verkeer zo weinig mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. De 
afsluitingen in fase 1 zijn beperkt tot vier weekendafsluitingen, zie hieronder.  
 

Wanneer afgesloten  Waar afgesloten 

Vanaf vrijdag 8 mei vanaf 20.00 
uur t/m maandag 11 mei om 
06.00 uur 

- Rondweg N391 vanuit de richting Emmen voor viaduct 

Klinkmolen (aansluiting op N34 richting Holsloot) 

- N34 afslag Emmen-West vanuit richting Odoorn  
 

Vanaf vrijdag 28 augustus vanaf 
20.00 uur t/m maandag 31 
augustus om 06:00 uur 

- Rondweg N391 vanaf aansluiting Oude Delft 

- N34 richting Odoorn vanaf afslag Erm/Sleen (N376) t/m 

afslag Drachten/Emmen (N381) 

- N34 richting Emmen-West vanaf afslag Drachten/Emmen 

(N381) t/m afslag Erm/Sleen (N376) 
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Vanaf vrijdag 6 november vanaf 
20.00 uur t/m maandag 9 
november om 06.00 uur 

- Rondweg N391 vanuit de richting Emmen voor viaduct 

Klinkmolen (aansluiting op N34 richting Holsloot) 

- N34 afslag Emmen-West vanuit richting Odoorn 

Vanaf vrijdag 20 november vanaf 
20.00 uur t/m maandag 23 
november om 06.00 uur 

- Rondweg N391 vanaf aansluiting Oude Delft 

- N34 richting Odoorn vanaf afslag Erm/Sleen (N376) t/m 

afslag Drachten/Emmen (N381) 

- N34 richting Emmen-West vanaf afslag Drachten/Emmen 

(N381) t/m afslag Erm/Sleen (N376) 

 
Het verkeer wordt tijdens deze weekendafsluitingen omgeleid, zie de omleidingsroutes in de bijlage van 
deze brief. Deze vindt u ook op www.hunebedhighway.com/werkzaamhedenemmenwest 
 
Wijze van informeren  
Wij informeren u voorafgaand aan de start van elke nieuwe fase over de werkzaamheden, planning, hinder 
en maatregelen. Dit doen we per brief. Wilt u de informatie voortaan liever digitaal ontvangen, stuur dan een 
e-mail met uw naam en adres naar de omgevingsmanager Van Spijker Infrabouw, Henk Bos via 
h.bos@vsib.nl. Normaal gesproken kunt u ook elke woensdag van 10.00 tot 16.00 uur in het Infocentrum 
Hunebed Highway aan het Kleine Veld 37 in Dalen terecht met uw vragen aan Henk Bos. In verband met 
het coronavirus is het infocentrum tijdelijk gesloten. Wij informeren u als het weer open gaat. Tip: bekijk ook 
de informatie over knooppunt Emmen-West op www.hunebedhighway.com/n34 en/of download de gratis 
omgevingsapp ‘N34’ van Van Spijker Infrabouw in de appstore of playstore.  
 
Meer informatie 
Heeft u specifieke vragen of wilt u een persoonlijk gesprek, maak dan een afspraak met onze 
omgevingsmanager Henk Bos. Dit kan via h.bos@vsib of 06 - 176 76 627. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Van Spijker Infrabouw B.V. 
 
 
 
Marc Beukers 
Projectmanager 
 
 
 
  

OMGEVINGSAPP  VSIB 

‘N34’ 
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