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 Geacht college, 
 
Tot en met woensdag 15 april 2020 stelt u een ieder in de gelegenheid om een 
zienswijze in te dienen op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ER voor de 
gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de reconstructie van het verkeersplein Gieten.  

 

Graag maak ik / maken wij van deze gelegenheid gebruik. 

Vanaf Emmen tot aan de aansluiting met de A28 loopt de N34 over de Hondsrug. Het 
ligt daarmee ook binnen De Hondsrug UNESCO Global Geopark. De Hondsrug heeft deze 
unieke status gekregen omdat het een geologisch fenomeen is van internationaal 
belang: het is een zogenaamde megaflute, ontstaan in de voorlaatste ijstijd, onder 
invloed van een grote ijsrivier. Gekoppeld aan deze geologische waarde kent het gebied 
unieke en kenmerkende cultuurhistorische en natuurwaarden. Met onze partners 
hebben wij aan UNESCO duidelijk kunnen maken dat wij dit gebied beheren via 
bescherming, onderwijs en duurzame ontwikkeling. 

De visie en ambities van De Hondsrug UNESCO Global Geopark (hierna DHUGG) zijn als 
volgt: 

Visie: 
De bijzondere geologie, natuur en cultuurhistorie maken het Hondsrug UNESCO Global 
Geopark tot een krachtig en onderscheidend gebied met internationale erkenning. Wij 
zetten deze waarden in voor het duurzaam ontwikkelen en effectief promoten van het 
Hondsruggebied. Hiermee kunnen we de waarden van het gebied behouden en de 
aantrekkingskracht van het gebied voor zowel bewoners als toeristen vergroten.  
 
Ambities 
Wanneer we deze visie vertalen naar meer gerichte ambities, levert dat er vijf op: 

1. Een goed bewaard ijstijdenlandschap, doordat de partners 
erin slagen de  kernkwaliteiten (aardkundige waarden, cultuurhistorie, 
landschap en natuur) te beschermen en beleefbaar te maken.  

2. Prettig wonen en werken: op naar een gebied waar bewoners 
en ondernemers trots op zijn en zich mee identificeren.  

3. Toerisme als motor voor meer werk en bestedingen door een 
grote aantrekkingskracht op bezoekers in heel Nederland en daarbuiten, 
door effectieve een eenduidige marketing door de partners.  



 

4. Een gastvrij onthaal door de toeristische en recreatieve branche, die als 
ambassadeur van het Hondsruggebied fungeert en inzetten op beleving 
van het gebied.  

5. We doen het samen: partners zetten zich samen in om het Hondsruggebied 
aantrekkelijk te maken en te houden. Stichting de Hondsrug UNESCO 
Global Geopark initieert productontwikkeling en zorgt voor afstemming en 
coördinatie tussen alle partners. 

 

In 2016 is het Masterplan 2017-2027 vastgesteld, waarin wij deze visie en ambities hebben 
verwoord en vertaald naar maatregelen.  

Partners van DHUGG, waaronder de provincie Drenthe, hebben een intentieverklaring 
ondertekend waarmee zij aangeven zich te zullen inspannen om dit Masterplan te realiseren. 
Een belangrijke maatregel is de bescherming van de kernkwaliteiten bij ruimtelijke 
ontwikkelingen.  

Wij verwachten dan ook van de provincie dat bij de uitwerking van de plannen voor de N34 
de bescherming van de kernkwaliteiten een belangrijke factor is. 

Wij zijn echter van mening dat dit in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
onvoldoende tot zijn recht komt.  

Hierna leggen wij uit waarom, gekoppeld aan de gebiedsanalyse, de te onderzoeken 
alternatieven en het beoordelingskader: 

Gebiedsanalyse 

U verwijst in de NRD (bladzijde 11 en 12) naar de gebiedsanalyse. Hierin zijn per deelgebied 
ruimtelijke knelpunten en opgaven geformuleerd die bij een eventueel verdubbeling in dat 
deelgebied meegenomen kunnen worden in de nadere uitwerking. Met andere woorden: bij 
het uitwerken van het uiteindelijke voorkeursalternatief (dat bepaald wordt na de eerste 
fase MER), biedt de gebiedsanalyse aanknopingspunten en opgaven voor een goede 
ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de verschillende trajecten en het verkeersplein 
Gieten. 
Echter, de gebiedsanalyse schiet voor het aardkundig erfgoed -dé basis voor de UNESCO 
Global Geopark status – in onze ogen ernstig tekort.  Ze blijkt beperkt te blijven tot de 
zichtbare objecten in het landschap (bossen, singels, grafheuvels e.d.), terwijl juist ook de 
onderlegger, de aardkundige structuren als beekdalen, dekzandruggen, stuifzandgebieden 
e.d., van groot belang zijn voor de beleving én de waarde van het gebied. Wij vrezen dat, nu 
deze onderlegger goeddeels ontbreekt in de gebiedsanalyse, deze waarden onvoldoende 
worden meegewogen in de MER en daarmee dus belangrijke aanknopingspunten en opgaven 
voor een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de verschillende trajecten en 
het verkeersplein Gieten ontbreken. 
 
De te onderzoeken alternatieven: 

Wij maken ons zorgen over de aantasting van het gebied als gevolg van de voorgenomen 
aanpassingen. Overal waar verbreed dan wel vergroot wordt zal van aantasting sprake zijn. 
Het hele gebied, maar met name het noordelijke deel, is kwetsbaar.  



 

 
 
Beoordelingskader 
Wij achten op bladzijde 47 van de NRD de verwijzing bij het beoordelingskader 
cultuurhistorie naar de facetkaart ‘beschermingsgebieden aardkundige waarden’ te globaal. 
Op zijn minst moet er een koppeling gemaakt worden tussen die beschermingsgebieden en 
de onderliggende geomorfologische eenheden en ondergrond en de geosites van het 
UNESCO Global Geopark. 
Behoud van de UNESCO-status zou daarbij een toetsingscriterium moeten zijn. 
Wij verzoeken u dan ook in de definitieve NRD-beoordelingskader expliciet aandacht te 
geven aan de aardkundige structuren en geologische opbouw en het belang van De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Stichting de Hondsrug UNESCO Global Geopark 
 

 
 
 
C.Posthumus, 
Manager 

 
 

 


