
Met je klas kijken bij de N34! 

Binnenkort kom je samen met je klasgenoten kijken bij de werkzaamheden aan en rondom de N34. 
Leuk! Want de N34 is een belangrijke weg in de provincie Overijssel. Het Overijsselse deel van de N34 
is 16 kilometer lang en loopt van de rotonde Witte Paal tot aan de grens met de provincie Drenthe, 
vlakbij Coevorden.  
 
Om deze weg vlotter en veiliger te maken, nemen we meerdere maatregelen: 

- We maken de weg breder, van 8,20 m naar 8,50 meter 
- De weg krijgt een groene streep in het midden 
- Aan beide kanten van de weg leggen we een brede berm aan van 8 meter breed 
- We leggen 5 nieuwe tunnels en 1 nieuw viaduct aan 
- We denken ook aan het milieu, want we gebruiken duurzame bermverharding 

 

Wat wil jij graag weten over de N34? 
Voordat je op bezoek komt bij ons, kun je samen met je klasgenoten alvast vragen bedenken over de 
N34 en de werkzaamheden. Misschien heb je wel een hele goede vraag voor ons waar je een 
antwoord op wilt. Schrijf ze op, zodat jullie goed voorbereid op bezoek komen bij ons. Wij willen ons 
natuurlijk ook goed voorbereiden op jullie komst, dus ontvangen we jullie vragen graag vooraf. Deze 
kun je mailen naar n34@overijssel.nl.   
 

En dan is het zover….jullie komen op bezoek! 
Op de dag van het bezoek ontvangen we jullie eerst op ons kantoor in Hardenberg. Op deze plek 
werken we, samen met de aannemer, dagelijks aan de N34. Hier gaan we jullie al kort iets vertellen 
over de werkzaamheden en hebben jullie al de mogelijkheid om ons wat vragen te stellen. 
 

Veiligheid is belangrijk 
Voordat we jullie meenemen naar buiten om echt bij de werkzaamheden te gaan kijken, willen we 
samen met jullie een paar belangrijke afspraken maken. De provincie Overijssel werkt altijd op een 
veilige manier. Ook het rondleiden van mensen moet natuurlijk veilig gebeuren. Daarom gelden er 
een paar belangrijke afspraken: 

- Iedereen krijgt een veiligheidshesje aan. Daar zorgen wij voor. 
- Als we buiten zijn, moet je als klas bij elkaar blijven. Wij zullen jullie vertellen waar je wel en 

niet mag komen. 
- Het is verstandig om laarzen aan te doen, want het kan zijn dat we door zand en modder 

moeten lopen. 
 

Hoe lang duurt de excursie? 
De hele excursie duurt in totaal ongeveer 2 uur. 
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Een leuke N34 opdracht voor jullie klas! 
 
De provincie Overijssel heeft ook een leuke vraag voor jullie klas! Wij zijn na afloop natuurlijk 
ontzettend nieuwsgierig wat jullie van de excursie vonden. Vonden jullie het interessant, of 
misschien wel spannend? Hebben jullie op alle vragen een goed antwoord gehad? Wij horen en zien 
graag jullie mening! 
 

Hoe kunnen jullie dat doen? 
Wij dagen jullie uit om op een leuke manier verslag te doen van de excursie. Dat kan op één van de 
onderstaande manieren: 

- Schrijf een leuk verhaal, het liefst met mooie foto’s, over de excursie en jullie ervaringen.   
- Maak een PowerPointpresentatie over jullie excursie met foto’s en andere informatie. 
- Maak een mooie grote tekening over jullie excursie, het liefst een tekening die met de hele 

klas gemaakt is. 
- Maak een vlog waarin jullie de excursie in woord en bewegend beeld laten zien. 
- Of bedenk zelf een leuke manier om verslag te doen. 

 
Waar kunnen jullie het verslag naar toe sturen? 
Als jullie het verslag klaar hebben, dan ontvangen wij die natuurlijk heel graag! Dat kan op 
verschillenden manier. Hebben jullie een verslag gemaakt dat via E-mail gestuurd kan worden, stuur 
het dan naar n34@overijssel.nl. Hebben jullie iets gemaakt dat door de postbode bezorgd moet 
worden, dan mogen jullie dit opsturen naar: 
 

Provincie Overijssel 
t.a.v. N34 projectteam 
J.C. Kellerlaan 22 
7772 SG HARDENBERG 

 
Wij zijn erg nieuwsgierig naar jullie verslag! Misschien kunnen we het wel op de website of 
facebookpagina van de N34 zetten, zodat ook veel anderen mensen dit kunnen zien. 
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